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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá stanovením zinku pomocí techniky generování 

těkavých specií s detekcí atomovou absorpční, respektive fluorescenční spektrometrií. 

Těkavé specie zinku byly generovány za využití kyseliny chlorovodíkové a 

tetrahydridoboritanu sodného stabilizovaného hydroxidem sodným. 

Byly optimalizovány podmínky ovlivňující generování a atomizaci těkavých specií, a 

to konkrétně koncentrace kyseliny chlorovodíkové, koncentrace tetrahydridoboritanu 

sodného, koncentrace hydroxidu sodného, průtoková rychlost kyseliny chlorovodíkové, 

objem dávkovací smyčky, objem reakční cívky, porozita frity v separátoru fází, průtokové 

rychlosti přiváděných plynů (argonu a vodíku) a jako poslední byla optimalizována teplota, 

na kterou je vyhříván křemenný atomizátor. 

Za zjištěných optimálních podmínek bylo dosaženo meze detekce 33 μg·l−1 a meze 

stanovitelnosti 110 μg·l−1. 

Bylo zjištěno, že použitím různých činidel (zejména 8-hydroxychinolinu) je možné 

zvýšit účinnost generování. S přídavkem 1 % (m/V) 8-hydroxychinolinu ke 

standardu/vzorku bylo dosaženo meze detekce 4 μg·l−1 a meze stanovitelnosti 12 μg·l−1. Při 

využití atomového fluorescenčního spektrometru jako detektoru byl analyzován standardní 

referenční materiál a bylo dosaženo poměrně dobré shody s certifikovanou hodnotou 

koncentrace, certifikovaná hodnota koncentrace zinku v referenčním materiálu je 74,4 ± 1,7 

μg·l−1, změřená 71,8 ± 5,7 μg·l−1, odchylka měření je ale dost velká (opakovatelnost 8 %). 

Měřicí rozsah metody byl od 5 do 50 μg·l−1, snížení meze detekce pod 4 μg·l−1 se dosáhnout 

nepodařilo, což není zapříčiněno nedostatečnou citlivostí atomového fluorescenčního 

spektrometru, ale kontaminací činidel. 

Byla změřena účinnost generování a stanovena na 1,7 %. Byla provedena také 

interferenční studie a bylo zjištěno, že mezi výrazné interferenty patří například železité 

ionty. Některé hydridotvorné prvky, například telluričité ionty by mohly sloužit jako 

modifikátory generování a dále zvyšovat účinnost generování. 

Klíčová slova 

zinek, atomová absorpční spektrometrie, atomová fluorescenční spektrometrie, 

generování těkavých specií, tetrahydridoboritan sodný, 8-hydroxychinolin  



 

 
 

Abstract 

This diploma thesis deals with the determination of zinc by volatile species generation 

with detection by atomic absorption or fluorescence spectrometry. Volatile zinc species are 

generated using hydrochloric acid and sodium borohydride stabilized with sodium 

hydroxide. 

Conditions influencing the generation and atomization of volatile species were 

optimized, namely hydrochloric acid concentration, sodium borohydride concentration, 

sodium hydroxide concentration, hydrochloric acid flow rate, sample loop volume, reaction 

coil volume, frit porosity in a gas-liquid separator, argon and hydrogen flow rates, and last, 

the temperature to which the quartz atomizer is heated. 

Under the optimal conditions, the detection limit of 33 μg·l−1 and the limit of 

determination of 110 μg·l−1 were reached. 

It was found that the addition of various reagents (especially 8-hydroxyquinoline) can 

increase the generation efficiency. With the addition of 1 % (m/V) 8-hydroxyquinoline to 

the standard/sample the limit of detection was 4 μg·l−1 and the limit of quantification was 12 

μg·l−1. Using an atomic fluorescence spectrophotometer as the detector, the standard 

reference material was analyzed and good match with the certified concentration value was 

found, the certified zinc concentration value in the reference material is 74.4 ± 1.7 μg·l-1, 

determined value was 71.8 ± 5.7 μg·l–1, but the measurement deviation is quite large 

(repeatability 8%). The measurement range of the method was from 5 to 50 μg·l-1, the limit 

of detection could not be lowered further, which was not due to limited sensitivity of atomic 

fluorescence spectrophotometer but due to contamination of the reagents. 

The generation efficiency of 1,7 % was measured. 

An interference study has also been conducted and found to include iron ions as 

significant interferents. Some hydride-forming elements, such as tellurite ions, could serve 

as generation modifiers and further increase generation efficiency. 

Key words 

zinc, atomic absorption spectrometry, atomic fluorescence spectrometry, generation of 

volatile species, sodium borohydride, 8-hydroxyquinoline  
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Seznam uvedených zkratek a symbolů 

a  směrnice kalibrační přímky  

A  plocha píku [s] 

AAS  atomová absorpční spektrometrie 

AFS  atomová fluorescenční spektrometrie 

c  koncentrace [mg·l−1; mol·l−1] 

CTAB  cetrimoniumbromid 

CVG  chemické generování těkavých specií 

DBD  dielektrický bariérový výboj 

ETA-AAS atomová absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací 

εCVG  celková účinnost chemického generování 

εneb  účinnost zmlžování 

F-AAS  plamenová atomová absorpční spektrometrie 

Fenh  faktor účinnosti 

Fr  průtoková rychlost [ml·min−1] 

HG  generování hydridů 

HR-CS AAS AAS s kontinuálním zdrojem záření a vysokým rozlišením 

ICP-AES atomová emisní spektrometrie spojená s indukčně vázaným plazmatem 

ICP-MS hmotnostní spektrometrie spojená s indukčně vázaným plazmatem 

i. d.  vnitřní průměr [mm] 

LOD  mez detekce [μg·l−1] 

LOQ  mez stanovitelnosti [μg·l−1] 

MDF  miniaturizovaný difúzní plamen 

Na-DDTC diethyldithiokarbamát sodný 

s  směrodatná odchylka 

T   teplota [°C] 

w  hmotnostní koncentrace (m/V) [%] 
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1 ÚVOD 

V dnešní době je kladen vysoký nárok na metody analytické chemie, především na 

jejich správnost a přesnost, ale také na jejich finanční nákladnost. Stále je potřeba hledat 

nové metody stanovení, které jsou dostatečně citlivé a při jejichž použití je dosahováno 

velmi nízkých mezí detekce a stanovitelnosti. Chemické generování těkavých specií spojené 

s detekcí metodami atomové spektrometrie tyto nároky splňuje, proto je stále se rozvíjející 

se technikou a bude využito v této diplomové práci. 

Chemické generování těkavých specií spojené s detekcí metodami atomové 

spektrometrie je využíváno pro stanovení stopových a ultrastopových koncentrací prvků, 

které tvoří těkavé specie. Nejčastějším typem těkavé specie jsou hydridy a jejich generování 

se používá například pro stanovení arsenu, selenu, bismutu nebo telluru. V posledních letech 

byly publikovány také práce zabývající generováním těkavých specií přechodných a 

vzácných kovů včetně těkavých specií zinku. 

 

1.1 Cíl diplomové práce 

Cílem této diplomové práce je nalézt vhodné podmínky pro citlivé a selektivní 

stanovení zinku ve vzorcích. Dílčí kroky, které mají napomoci ke splnění tohoto cíle, jsou 

zejména: 

• optimalizace podmínek generování 

• určení základních charakteristik stanovení 

• zajištění dostatečné účinnosti generování 

• studium interferencí 

• ověření přesnosti metody 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Zinek 

Zinek patří mezi přechodné kovy, jeho protonové číslo je 30. Jako první provedl 

kompletní studii o zinku německý chemik Andreas Sigismund Marggraf v roce 1746. [1] Je 

to měkký a lehce tavitelný kov, za normální teploty je křehký. Na vzduchu je stálý, rozpouští 

se v minerálních kyselinách, v hydroxidech, i v roztoku amoniaku. Se silnými minerálními 

kyselinami reaguje za vzniku vodíku, čehož se využívá při laboratorní přípravě malých 

množství vodíku. [2], [3] 

Ve sloučeninách se zinek vyskytuje nejčastěji s oxidačním číslem II, ale jsou známy i 

sloučeniny, ve kterých má zinek oxidační číslo I, takové sloučeniny obsahují ion Zn2
2+. 

Zinečnaté sloučeniny jsou běžnější a stabilnější. Sloučeniny, kde má zinek oxidační číslo I 

jsou poměrně vzácné a vyžadují velký ligand, který tento nízký oxidační stav stabilizuje. 

Většinou se jedná o dvojjaderné ionty, podobně jako u rtuťných sloučenin. [4] 

Zinek má významný vliv pro správné fungování živočišného metabolismu, především 

pro správné fungování některých enzymatických systémů. Dostatek zinku je důležitý v době 

růstu, kdy jeho nedostatek vede k opožďování tělesného i duševního vývoje, ale i 

v dospělosti, kdy jeho nedostatek způsobuje úbytek na váze, zhoršování paměti, pomalejší 

hojení ran nebo smyslové poruchy. Obsah zinku v lidském těle přitom není nijak vysoký, 

uvádí se, že tělo dospělého člověka obsahuje 2 g zinku. Doporučená denní dávka je pro 

dospělého člověka udávána mezi 15 a 25 mg tohoto prvku. Hlavními zdroji zinku v potravě 

jsou játra, tmavé maso, mléko, žloutky, celozrnné cereálie, ořechy a dýňová semínka. [5], 

[6], [7] 

Stanovení zinku je možné pomocí atomové absorpční spektrometrie, a to jak 

plamenové atomové absorpční spektrometrie (F-AAS), tak atomové absorpční spektrometrie 

s elektrotermickou atomizací (ETA-AAS). [8], [9] Jedná se o prvek, který lze z celé 

periodické soustavy stanovit atomovou absorpční spektrometrií s vůbec nejvyšší citlivostí. 

[10] Další možností je využití indukčně vázaného plazmatu s hmotnostně spektrometrickou 

detekcí nebo s detekcí atomovou emisní spektrometrií (ICP-MS a ICP-AES). [11] Tyto 

metody jsou kromě F-AAS velmi nákladné, u F-AAS je ale dosahováno nižší citlivosti 

stanovení. Zinek je také možné stanovit voltametricky, využíváno je stanovení zinku pomocí 

diferenční pulzní voltametrie, která je rychlá, přesná a poměrně levná. [12] 
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2.2 Generování těkavých specií 

Generování těkavých specií je metoda rozšířená pro stanovení kovů, polokovů a 

organokovových sloučenin. Generování těkavých specií je proces, při němž netěkavá 

sloučenina je vlivem chemického nebo fyzikálního přeměněna na těkavou sloučeninu, které 

je následně převedena do plynné fáze. Takové těkavé sloučeniny mohou být přítomny i 

v přírodě jako důsledek antropogenních i přírodních procesů. [13] 

Metody založené na generování těkavých specií zahrnují dva kroky, prvním je samotné 

generování a druhým atomizace či ionizace vzniklých těkavých specií pro detekci metodami 

atomové spektrometrie. Generování se dá ještě rozdělit na dva dílčí kroky, a to převedení 

analytu na těkavé specie v kapalné fázi a následný převod těkavé formy do plynné fáze. 

Dochází tedy k oddělení analytu od matrice, což snižuje riziko interferencí během 

detekce. [14] 

2.2.1 Chemické generování těkavých specií 

Chemické generování těkavých specií (zkráceně CVG, z anglického chemical vapour 

generation) je nejstarší a nejrozšířenější metoda generování těkavých specií. V praxi se 

používá zejména v podobě generování hydridů (zkráceně HG, z anglického hydride 

generation) pro stanovení arsenu, selenu, bismutu, telluru nebo antimonu. [15] 

Prvním využitím chemického generování hydridů je Marshova metoda pro důkaz 

toxického množství arsenitanu z roku 1836, která byla na svou dobu velmi citlivá a 

reprodukovatelná. Od 70. let 20. století je používána technika chemického generování tak, 

jak ji známe dnes, ve spojení s detekcí metodami atomové spektrometrie. [16], [17] 

Chemické generování je rozdělováno do několika podskupin podle toho, jaká jsou 

použita reakční činidla pro redukci analytu.  

První možností je reakce s tetrahydridoboritanem sodným (NaBH4), případně 

draselným (KBH4), v kyselém prostředí, při kterém dochází k rychlé hydrolýze 

tetrahydridoboritanu za vzniku různých meziproduktů, které mohou redukovat analyt a 

převést ho na těkavé specie. Postupná hydrolýza BH4
− je vyjádřena rovnicemi (2.1)–

(2.4). [18] 

 

 

 



 

- 12 - 
 

BH4
− + H3O

+ → H2O-BH3 + H2      (2.1) 

H2O-BH3 + H2O → H2O-BH2OH + H2      (2.2) 

H2O-BH2OH + H2O → H2O-BH(OH)2 + H2      (2.3) 

H2O-BH(OH)2 + H2O → H3BO3 + H2O + H2     (2.4) 

 Během hydrolýzy tetrahydridoboritanu sodného vzniká poměrně velké množství 

vodíku, proto není většinou nutné žádný další vodík pro atomizaci analytu do systému 

dodávat. 

 Nejčastějšími těkavými speciemi generovanými pomocí CVG jsou hydridy prvků 

IV.–VI. A hlavní skupiny periodické tabulky prvků, například arsenu, antimonu, bismutu, 

germania, olova, selenu, cínu nebo telluru. Kromě nich lze stejnou reakcí generovat také 

těkavé (atomární) páry rtuti a pravděpodobně i kadmia. Bylo také popsáno CVG u dalších 

18 přechodných prvků, včetně zinku. Mechanismus, kterým vznikají těkavé specie od 

těchto prvků, však není zcela znám. Předpokládá se, že by mohly vznikat jak atomární, tak 

molekulární těkavé formy, v některých případech se uvažuje o možnosti vzniku 

nanočástic. [18] 

Tetrahydridoboritan se používá nejčastěji jako 0,5–1,0% roztok (může být využita i 

vyšší koncentrace, až 5,0 %) v alkalickém prostředí, které ho stabilizuje (využíván je 

hydroxid sodný nebo draselný), aby nedošlo k postupné hydrolýze dříve, než dojde k reakci 

s analytem. I přes stabilizování alkalickým prostředím, ve kterém probíhá hydrolýza 

tetrahydridoboritanu výrazně pomaleji, je nutné připravovat roztok tetrahydridoboritanu 

sodného vždy před měřením čerstvý, nelze ho dlouhodobě uchovávat, resp. lze ale pouze ve 

zmraženém stavu. [19] Kyselé prostředí zajišťující hydrolýzu tetrahydridoboritanu tvoří 

nejčastěji kyselina chlorovodíková. 

Využití tetrahydridoboritanu sodného je univerzální pro generování hydridů, je 

vhodný pro tvorbu hydridů následujících prvků: arsen, antimon, bismut, germanium, olovo, 

selen, cín nebo tellur a ukazuje se, že kromě klasických hydridotvorných prvků je vhodným 

redukčním činidlem i pro stanovení dalších prvků jako je kadmium nebo přechodné 

prvky. [20] 

Použití tetrahydridoboritanu je časté a oblíbené ve stopové analýze, výhodou je účinná 

separace analytu od matrice a vysoká účinnost převedení analytu do detektoru. V ideálních 

případech se účinnost generování blíží 100 %, té je dosaženo u většiny hydridotvorných 
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prvků. Ale i tento způsob má své nedostatky. Nevýhodou jsou interference, které zhoršují 

citlivost a opakovatelnost stanovení a mohou vést k nesprávným výsledkům. Účinnost 

generování je závislá na chemické formě a oxidačním stavu analytu ve vzorku. 

Tetrahydridoboritan sodný je také poměrně drahý a toxický, z těchto důvodů je snaha 

nahradit jeho používání jinou formou redukce. [21] 

Další možností chemického generování je redukční systém kov/kyselina, konkrétně 

systém zinek a kyselina chlorovodíková, tato možnost byla využívána v začátcích HG a dnes 

již jen okrajově. Na principu chemické redukce je založeno také generování studených par 

rtuti, kde je možné kromě redukce tetrahydridoboritanem využít také redukci činidlem 

chloridem cínatým. Další možností je například generování halidů nebo alkylace, což nejsou 

příliš často využívané techniky. [13] 

2.2.2 Elektrochemické generování 

Další možností generování těkavých specií je elektrochemické generování, při 

kterém dochází k redukci analytu na katodě pomocí průchodu elektrického proudu 

v prostředí velmi čistých minerálních kyselin. Elektrochemicky je možné generovat 

především hydridy arsenu, germania, selenu nebo cínu. [22] 

Výhodou oproti chemickému generování je nižší riziko kontaminace vzorku, jelikož 

není nutné využívat žádná redukční činidla a používají se pouze roztoky velmi čistých 

kyselin. Je možné dosahovat velmi nízkých mezí detekce a stanovitelnosti. Výhodou je také 

finanční a časová úspora, není nutné každý den připravovat čerstvé redukční činidlo. 

Nevýhodou jsou možné interference, které jsou způsobeny konkurenčními ději na 

elektrodách nebo pasivací elektrod. [23], [24] 

Účinnost elektrochemického generování těkavých specií je dána konstrukcí 

elektrochemického generátoru, druhem katodového materiálu a velikostí aktivní plochy 

elektrody, liší se také pro jednotlivé analyty. [22] 

2.2.3 Fotochemické generování 

V poslední době je novou rozvíjející se technikou UV-fotochemické generování. Tato 

technika spočívá v ozařování roztoku vzorku připraveného v nízkomolekulární organické 

kyselině nebo jiném vhodném prostředí UV zářením. Nejčastěji jsou zdroji záření rtuťové 

výbojky různých konstrukcí. Produkovány jsou různé těkavé specie, například karbonyly, 

hydridy, methylované a ethylované sloučeniny. Vzniklé těkavé specie se liší podle použitých 

fotochemických činidel. Účinnost tvorby těkavých sloučenin může být závislá na pH vzorku. 
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Nejčastěji se UV-fotochemické generování využívá pro stanovení selenu a rtuti. [25], [26], 

[27] 

Výhodou fotochemického generování je využitelnost i pro jiné než hydridotvorné 

prvky a stejně jako v případě elektrochemického generování není nutné využívat nákladné a 

životní prostředí zatěžující redukční činidla. [25] 

2.2.4 Generování těkavých specií zinku 

V několika pracích věnovaných chemickému generování těkavých specií je možnost 

generování těkavých specií zinku zmíněna jen okrajově a jen málo prací se věnuje 

generování jeho těkavých specií detailně.  

Popsáno je jak spojení chemického generování těkavých specií zinku s detekcí AAS 

[28], tak s AFS [29] nebo ICP-AES [30], využívány jsou různě tvarované separátory fází a 

různá uspořádání aparatury. 

Pro generování těkavých specií zinku je nejčastěji použit roztok tetrahydridoboritanu 

sodného, případně draselného stabilizovaný hydroxidem sodným, respektive draselným a 

kyselina chlorovodíková, v takových případech je dosahováno mezí detekce a 

stanovitelnosti v řádu jednotek μg·l−1, účinnost generování je okolo 50 %. [28], [30]   

Ke generování těkavých specií zinku může být využito i činidlo ze skupiny karbamátů 

diethyldithiokarbamát sodný (Na-DDTC) místo běžně používaného tetrahydridoboritanu 

sodného. V takovém případě byla dosažena mez detekce 0,33 μg·l−1, účinnost generování 

byla závislá na aciditě a dosahovala 30–85 %. [29]  

Vznikající těkavou specií zinku je pravděpodobně stabilní molekulární hydrid 

zinečnatý, [30], [31] nicméně to doposud nebylo experimentálně potvrzeno. 

Chemické generování těkavých specií zinku bylo aplikováno i na reálné vzorky, 

konkrétně bylo využito v analýze vzorků minerálních vod a nápojů pro sportovce. 

Koncentrace zinku v těchto vzorcích byla naměřena v rozmezí od 29 do 79 μg·l−1. Autoři 

označují metodu za jednoduchou, rychlou, spolehlivou, citlivou a selektivní a naznačují, že 

by mohla být využita v rutinních analýzách kontroly kvality nápojů. [32]  

Podle některých studií by účinnost generování zinku mohl zvyšovat přídavek 

povrchově aktivních látek (například CTAB) [33], komplexačních činidel (například 

8−hydroxychinolin či fenantrolín) [34] nebo iontů některých prvků ze skupiny přechodných 

kovů (například ionty nikelnaté a kobaltnaté) [35]. 
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Bylo zjištěno, že je možné generovat těkavé formy zinku i elektrochemicky. Bylo 

dosaženo meze detekce 11 μg·l−1. [31] UV-fotochemické generování zinku zatím nebylo 

publikováno. 

 

2.3 Atomizace těkavých specií 

Analyt je chemickou reakcí převeden na těkavé specie, které jsou pak atomizovány 

nejčastěji ve speciálním vyhřívaném křemenném atomizátoru, ale mohou být použity i jiné 

nízkoenergetické atomizátory (například miniaturizovaný difúzní plamen (MDF) nebo 

nízkoteplotní plazma na bázi dielektrického bariérového výboje (DBD)). Křemenný 

atomizátor může být vyhříván dvěma způsoby, a to buď plamenem složeným ze směsi 

acetylenu a vzduchu nebo může být vyhříván odporově externí píckou. [36], [37] 

K atomizaci analytu, tedy k převedení na volné atomy, dochází radikálovým 

mechanismem. Za zvýšené teploty dojde v atomizátoru ke vzniku vodíkových radikálů 

generovaných reakcí vodíku a kyslíku. Vodík vzniká jako vedlejší produkt při rozkladu 

tetrahydridoboritanu sodného v separátoru fází, případně je možné ho ještě do systému 

přidávat. Kyslík se do aparatury dostává difuzí přes polymerní materiály (například čerpací 

hadičky) využité v aparatuře, difuzí z okolního prostředí do otevřených konců ramene 

atomizátoru, ale primárně se uvolňuje z použitých reagencií. Vzniklé vodíkové radikály 

atomizují těkavé sloučeniny analytů. [38] 

V ideálním případě by měly být těkavé specie kompletně přeměněny na volné atomy, 

volné atomy by měly setrvat v atomizačním prostředí přiměřeně dlouhou dobu a neměly by 

probíhat žádné reakce s volnými atomy. [38] 

Odporově vyhřívaný křemenný atomizátor používaný v této diplomové práci je 

popsán v oddílu 3.4. Nevýhodou křemenného atomizátoru je devitrifikace, ke které dochází 

důsledkem používání vysokých koncentrací tetrahydridoboritanu sodného a hydroxidu 

sodného. V této diplomové práci jsou z důvodu snížení míry devitrifikace použity nižší 

koncentrace hydroxidu sodného než zjištěné optimální, viz Odd. 4.3. Ukazuje se, že 

v některých případech je devitrifikace velkým problémem a hledají se možnosti, jak 

křemenný atomizátor nahradit. Jednou z možností je použití safírového atomizátoru. Safír je 

odolný vůči vysokým teplotám, při nichž nepodléhá devitrifikaci, a je možné ho použít 

opakovaně bez nutnosti čištění. [39], [40] Kvůli obtížnému obrábění tohoto materiálu se 

ovšem nejedná o komerčně dostupný atomizátor. 
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2.4 Detekce těkavých specií metodami atomové spektrometrie 

Tento oddíl je věnován různým možnostem detekce těkavých specií. Nejčastěji se 

využívá detekce pomocí atomového absorpčního spektrometru. Využívané je také spojení 

s atomovým fluorescenčním spektrometrem, kde je dosahováno nižších mezí detekce. 

Dalšími možnostmi je spojení generování s detekcí atomovým emisním spektrometrem 

s indukčně vázaným plazmatem nebo hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným 

plazmatem. 

V této diplomové práci bude převážně využíváno spojení generování s atomovým 

absorpčním spektrometrem a následně vyzkoušena možnost využití atomového 

fluorescenčního spektrometru, proto jim bude v teoretické části věnována větší pozornost. 

2.4.1 Atomová absorpční spektrometrie 

Atomová absorpční spektrometrie (zkráceně AAS) je analytická fyzikálně-chemická 

optická metoda založená na měření absorpce elektromagnetického záření volnými atomy 

prvků v plynném stavu. Jedná se o metodu srovnávací, výsledek je získán porovnáním 

signálu vzorku se signálem roztoků standardů, často se používá metoda kalibrační křivky či 

metoda přídavku standardu. Metodu lze využít pro stanovení asi 60 prvků, převážně kovů, 

měřitelné koncentrace so pohybují v řádu od desetin µg·l−1 do stovek mg·l−1 v závislosti na 

prvku a metodě atomizace. [41] 

Vzorek je převeden do podoby volných atomů daného prvku v plynné fázi a 

v základním stavu. Skrze toto absorpční prostředí je vedeno primární monochromatické 

záření takových vlnových délek, jaké mohou dané atomy absorbovat. Absorpcí se sníží 

intenzita primárního záření a toto snížení registruje detektor jako hodnotu absorbance. [42] 

Atomový absorpční spektrometr se skládá ze čtyř základních částí, kterými jsou zdroj 

primárního záření, atomizátor, který vytvoří absorpční prostředí, dále disperzní systém a 

detekční systém.  

Jako zdroj primárního záření jsou nejčastěji využívány výbojky s dutou katodou, pro 

každý stanovovaný prvek musí být použita jiná výbojka s dutou katodou. Další možností 

jsou bezelektrodové výbojky nebo laditelné barvivové lasery, případně kontinuální zdroje 

záření. [41], [42], [43] 

Atomizátor zajišťuje převod stanovovaného prvku ze vzorku do plynného stavu a 

přeměnu na volné atomy. Základním způsobem atomizace je plamenová atomizace, využívá 
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se plamen složený ze směsi paliva (nejčastěji acetylen) a okysličovadla (vzduch, oxid 

dusný). Do hořáku s plamenem se pneumatickými zmlžovači přivádí vzorek, z něj je 

vytvořen aerosol, ten se mísí s použitými plyny a uvolňují se jednotlivé atomy. Další 

možností atomizace je elektrotermická atomizace, při níž jsou využívány malé odporově 

vyhřívané kyvety vyrobené z elektricky vodivého materiálu (nejčastěji grafitu). Kyveta je 

průchodem elektrického proudu vyhřívána na teplotu potřebnou k atomizaci daného prvku. 

Třetí možností atomizace je technika spojená s generováním těkavých specií, nejčastěji se 

využívá HG. Analyt je chemickou reakcí převeden na těkavé specie, které jsou pak 

atomizovány nejčastěji ve speciálním křemenném atomizátoru, ale mohou být použity i jiné 

nízkoenergetické atomizátory, například MDF nebo DBD.  [42], [43] 

Disperzní systém slouží k izolaci spektrálního intervalu, ve kterém se nachází 

příslušná absorpční čára analyzovaného prvku. K tomuto účelu se v AAS využívají 

monochromátory. 

Detektor záření je systém, který převádí intenzitu záření na elektrickou veličinu, kterou 

je možné jednoduchým způsobem změřit, nejčastějším detektorem je fotonásobič. [41], [42], 

[43] 

2.4.1.1 Atomová absorpční spektrometrie s kontinuálním zdrojem a vysokým rozlišením 

AAS s kontinuálním zdrojem a vysokým rozlišením (zkráceně HR-CS AAS, 

z anglického high-resolution continuum source AAS) je jeden z typů AAS, který je 

konkrétně využit v této diplomové práci. Využívá zdroj spojitého záření a monochromátor 

s vysokým rozlišením. Používá se xenonová výbojka vydávající spojité záření o vysoké 

intenzitě v celém spektrálním rozsahu (185–900 nm), což umožňuje použít pro stanovení 

prvku libovolnou atomovou absorpční čáru či dokonce molekulový pás. HR-CS spektrometr 

má pouze jeden zdroj záření a korekce pozadí je řešena simultánně. Optický systém je 

založen na monochromátoru Echelle s vysokým rozlišením a na plošném polovodičovém 

detektoru. Pro metodu HR-CS AAS jsou typické výborné detekční meze a nízký šum. [10], 

[44], [45]  
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2.4.2 Atomová fluorescenční spektrometrie 

Atomová fluorescenční spektrometrie (zkráceně AFS) je stejně jako AAS analytická 

fyzikálně-chemická optická metoda. Principem je sledování emise záření atomy v plynné 

fázi uvolněné při zářivé deexcitaci poté, co byly atomy excitovány absorpcí 

elektromagnetického záření z primárního zdroje. Fluorescence je emitována do všech směrů, 

měřena je nejčastěji kolmo ke zdroji. [46] 

Hlavní složky atomového fluorescenčního spektrometru jsou stejné jako u atomového 

absorpčního spektrometru. Místo monochromátoru může být v přístroji použit pouze 

interferenční filtr. 

Fluorescence je proces s nízkou účinností a její intenzita je přímo úměrná intenzitě 

záření z excitačního zdroje, proto je výhodné používat zdroje záření s velkou intenzitou. 

Primárním zdrojem záření jsou nejčastěji výbojky s dutou katodou, výbojky s vysokou září 

nebo bezelektrodové výbojky. Bezelektrodové výbojky mají větší intenzitu, ale nejsou 

dostupné pro všechny prvky. Kontinuální zdroje se používají zřídka. [47] 

Atomizační techniky v AFS jsou stejné jako u AAS, používá se buď plamen o různém 

složení, elektrotermická atomizace nebo nízkoenergetické plazmové zdroje. 

Výhodami této metody ve spojení s generováním těkavých specií jsou zejména 

jednoduchá instrumentace, nižší meze detekce a stanovitelnosti pro některé prvky než u 

AAS. Nevýhodou je to, že dochází ke komplikacím z důvodů rozptylu záření, zhášení 

fluorescence nebo samoabsorpce u vyšších koncentrací analytu. Ke zhášení fluorescence 

dochází, pokud dojde ke kolizi excitovaných atomů s ostatními částicemi v atomizátoru, a 

tím k předání energie bez vyzáření fotonu. Pro prvky s čarami v oblasti viditelného světla je 

dosahováno výrazně horších mezí detekce a stanovitelnosti. [48] 

2.4.3 Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (zkráceně ICP-AES) 

je analytická optická metoda využívaná pro stanovení stopových koncentrací prvků ve 

vzorku. Touto metodou je možné stanovit téměř všechny prvky, které lze převést do 

roztoku. [49] 

Roztok vzorku s analytem je zmlžen a proudem argonu veden do hořáku, kde 

v argonovém plazmatu o teplotě 6 000−10 000 K dojde k vypaření rozpouštědla a k zániku 

chemických vazeb ve sloučeninách. Dojde také k excitaci elektronů do vyšších 

energetických hladin, excitovaný stav je ale nestabilní, vybuzené elektrony se vrací zpět na 
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své energetické hladiny a při tom emitují světlo o určité vlnové délce, které je detekováno. 

Intenzita tohoto světla je přímo úměrná množství analytu ve vzorku. [50] 

2.4.4 Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (zkráceně ICP-MS) je 

mimořádně citlivá analytická metoda, nejcitlivější ze všech popisovaných metod detekce 

generování těkavých specií, které může konkurovat snad jen AFS pro některé prvky. 

Umožňuje stanovit všechny kovy a také fosfor, síru, jod a brom. Analýzy jsou rychlé a je 

dosahováno opravdu nízkých mezí detekce (v řádu ng·l−1), náklady na analýzy jsou ale 

vysoké. [51] 

 

2.5 Interference při generování těkavých specií 

Ve spojení s atomovou absorpční spektrometrií se vyskytují dva druhy interferencí, a 

to spektrální a nespektrální.  

Spektrální interference jsou způsobeny absorpcí primárního záření atomy jiných 

prvků, než jsou volné atomy analytu, či molekulami. 

Nespektrální interference můžeme rozdělit na interference v kapalné fázi a 

interference v plynné fázi. Interference v kapalné fázi jsou způsobeny složkami matrice, 

které jsou přítomny v nadbytku. K potlačení těchto interferencí lze využít naředění vzorku 

nebo maskovací činidla. Interference v plynné fázi se objevují při transportu do atomizátoru 

nebo během atomizace a jsou způsobeny jinými těkavými speciemi, které vznikají jako 

konkurenční k těkavým speciím analytu. [20] 

V metodě chemického generování těkavých specií často dochází k interferencím, které 

jsou způsobeny nedostatečnou čistotou použitých chemikálií, hlavně tetrahydridoboritanu 

sodného. Častými interferenty v této metodě jsou ionty přechodných kovů vedoucí 

k rychlejší hydrolýze tetrahydridoboritanu a tvorbě boritanů přechodných kovů a ionty 

hydridotvorných prvků interagujících s meziprodukty hydrolýzy tetrahydridoboritanu. 

Jedná se tedy v obou případech o interference způsobené konkurenčními reakcemi. [52], 

[53] 
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2.6 Účinnost generování těkavých specií 

Čím vyšší je účinnost generování těkavých specií daného analytu, tedy čím vyšší je 

podíl analytu, který je převeden na těkavé specie a zaveden do atomizátoru, tím vyšší je 

citlivost metody při zachování všech parametrů detekce. Současně může být nižší vliv 

případných interferentů. Z tohoto důvodu je u každé vyvíjené metody generování těkavých 

specií snaha dosáhnout co nejvyšší účinnosti generování a případně ji i vylepšit přídavkem 

dalších činidel či změnou uspořádání aparatury. 

Výsledná účinnost generování uvedená v článcích zabývajících se generováním 

těkavých specií se může velmi lišit v důsledku použité metody stanovení účinnosti 

generování.  

Pro alternativní metody generování těkavých specií (elektrochemické a fotochemické 

generování) hydridotvorných prvků (arsen, antimon, selen) je možné stanovit účinnost 

generování porovnáním s chemickým generováním. V takovém případě se předpokládá 

účinnost chemického generování 100 % a účinnost alternativní metody se určuje z poměru 

směrnic. 

Dalším jednoduchým způsobem, jak určit účinnost generování, je stanovením analytů 

zbývajících v odpadní kapalině. Je to ale přibližná metoda, nezohledňuje transportní ztráty 

a sorpci analytu na stěnách aparatury a výsledky bývají v řádu vyšších desítek procent a jsou 

často silně nadhodnocené. [54] 

Nejpřesnějším způsobem stanovení účinnosti generování je záchyt analytu z plynné 

fáze na sorbent a jeho stanovení po vylouhování. Do tohoto způsobu patří i použití 

radioaktivních indikátorů zkoumaných prvků, které mohou kromě podílu analytu v plynné 

fázi jednoduše kvantifikovat i ztráty analytu v aparatuře či dokonce poskytnout detailní 

prostorovou distribuci v jednotlivých částech aparatury. Tyto způsoby bývají časově i 

experimentálně náročné a vyžadují speciální povolení pro práci s otevřenými zdroji záření. 

Metoda, která bude využita v této diplomové práci, je založena na porovnání citlivosti 

generování těkavých specií se zmlžováním. Při tomto postupu je aparatura pro generování 

těkavých specií spojena s ICP-MS. Analyt je zaváděn do detektoru buď pomocí generování 

jeho těkavé specie, nebo je zmlžován. Při zmlžování je chemické generování v provozu za 

použití blanku tak, aby nedošlo ke změně podmínek v plazmatu. Naopak při detekci těkavé 

specie je zmlžován blank, aby byly zachovány stejné podmínky tzv. „vlhkého“ plazmatu. 

Celková účinnost generování je spočítána jako součin faktoru vylepšení (poměr směrnic 
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získaných chemickým generováním a zmlžováním) a účinnosti zmlžování, podle rovnic 

(2.5) a (2.6).  

Fenh = aCVG/aneb          (2.5),  

kde Fenh je faktor účinnosti, aCVG směrnice kalibrační přímky pro chemické 

generování, aneb směrnice kalibrační přímky při zmlžování. 

εCVG = Fenh· εneb          (2.6), 

kde εCVG je celková účinnost chemického generování a εneb účinnost zmlžování. [55] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Instrumentace 

-atomový absorpční spektrometr ContrAA 700 (Analytik Jena, Německo) vybavený 

xenonovou výbojkou 

-atomový fluorescenční spektrometr PSA Millennium Excalibur (PS Analytical, UK)  

-hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem Agilent 7900 (Agilent, 

USA) 

-pH metr AD1000 (Adwa, Maďarsko) 

-přístroj pro výrobu deionizované vody Milli-Q PLUS (Millipore, USA) 

-ultrazvuková lázeň Elmasonic E 30 H (Elma, Německo) 

-analytické váhy s přesností na pět desetinných míst (Sartorius, Německo) 

-peristaltická čerpadla (Cole-Parmer, USA; Ismatec, Německo) 

-digitální průtokoměry typu mass flow controller (Cole-Parmer, USA) 

-křemenný atomizátor (vyrobený na zakázku) 

-výbojka s vysokou září pro stanovení zinku (Photron, Austrálie) 

-skleněný separátor fází 

-dávkovací ventil (IDEX, USA) 

-čerpací a spojovací hadičky různých vnitřních průměrů (Tygon, USA) 

-teflonové kapiláry různých průměrů 

 

3.2 Používané chemikálie 

-8-hydroxychinolin (99 %, Sigma-Aldrich, USA) 

-Antifoam B (10% roztok Antifoamu A, Sigma-Aldrich, USA) 

-cetrimoniumbromid (CTAB) (99 %, Sigma-Aldrich, USA) 

-diethyldithiokarbamát sodný (Na-DDTC) (99 %, Sigma-Aldrich, USA) 

-hydroxid sodný (98,6 %, Lach-Ner, ČR)  
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-kyselina dusičná (67–69 %, Analytika, ČR) 

-kyselina fluorovodíková (38–40 %, Analytika, ČR) 

-kyselina fosforečná (85 %, Merck, Německo) 

-kyselina chlorovodíková (37 %, Sigma-Aldrich, USA) 

-kyselina sírová (95 %, Analytika, ČR) 

-standardní referenční materiál SRM 1643f (NIST, USA) 

-standard zinku (1000 ± 2 mg·l−1, Analytika, ČR) 

-standardy Ag, As, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te (1000 ± 2 mg·l−1, 

Analytika, ČR) 

-tetrahydridoboritan sodný (>99,0 %, Honeywell, USA) 

-Triton X-100 (>90 %, Merck, Německo) 

-argon (99,998 % Linde, ČR) 

-vodík (99,90 % Linde, ČR) 

 

3.3 Příprava roztoků 

3.3.1 Roztok kyseliny chlorovodíkové 

Roztok kyseliny chlorovodíkové byl připravován z 37% kyseliny naředěním do 

odměrné baňky, v průběhu experimentů bylo zjištěno, že k zamezení pěnění reakční směsi 

v separátoru fází je vhodné do kyseliny chlorovodíkové přidávat protipěnící činidlo 

Antifoam B, to bylo přidáváno v množství 50 μl na 200 ml zředěné kyseliny. 

3.3.2 Roztok tetrahydridoboritanu sodného v hydroxidu sodném 

 Roztok tetrahydridoboritanu sodného byl připravován každý den před měřením 

čerstvý odvážením příslušného množství tetrahydridoboritanu sodného a hydroxidu 

sodného, kvantitativním převedením do odměrné baňky a doplněním deionizovanou vodou 

po rysku. 

3.3.3 Roztok zinku 

 Roztok zinku byl připravován v příslušné koncentraci a okyselen přídavkem kyseliny 

chlorovodíkové, vždy o stejné koncentraci, jaká byla použita pro samostatný roztok kyseliny 
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chlorovodíkové. Roztoky zinku obsahující přídavek 8-hydroxychinolinu byly rozpouštěny 

v ultrazvukové lázni za ohřevu na 30 °C. 

 

3.4 Aparatura 

Zjednodušené schéma aparatury používané v této diplomové práci pro generování 

těkavých specií zinku je znázorněno na Obr. 3.1. 

  
Obr. 3.1: Zjednodušené schéma aparatury pro generování těkavých specií zinku, 
znázorněny jsou i rozměry separátoru fází 
1-přívod NaBH4, 2-přívod HCl/vzorku, 3-přívod plynů, 4-frita, 5-odtah odpadní kapaliny, 6-
vstup do atomizátoru 

Základem aparatury byl kombinovaný reaktor–separátor fází. Peristaltickým 

čerpadlem byl do separátoru fází oddělenými kanály přiváděn roztok kyseliny 

chlorovodíkové a roztok tetrahydridoboritanu sodného v hydroxidu sodném. Při prvotních 

experimentech byl roztok obsahující zinek nasáván přesunutím hadičky na kyselinu 

chlorovodíkovou do roztoku se zinkem. Měření tedy probíhalo v módu kontinuální 

průtokové analýzy. Poté byl do aparatury přidán šesticestný ventil s dávkovací smyčkou a 

roztok zinku byl dávkován pomocí injekční stříkačky, měření tedy byla prováděna 

v uspořádání průtokové injekční analýzy. Přívodní kapiláry všech roztoků byly nastaveny 

tak, aby roztoky kapaly na fritu a mísily se při dopadu a byly ihned probublávány plynem. 
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Tato varianta byla ověřena jako nejlepší a nejúčinnější. V separátoru fází byla díky odtahu 

kapaliny do odpadu dalším peristaltickým čerpadlem udržována konstantní hladina kapaliny 

o výšce přibližně 2 mm. Objem kapaliny v separátoru fází byl cca 1,4 ml. V separátoru fází 

docházelo k chemické reakci a k tvorbě těkavých specií, které byly uvolňovány z kapalné 

fáze pomocí směsi přiváděného argonu a vodíku přes fritu a následně unášeny do 

atomizátoru, kde byly atomizovány a detekovány.  

3.4.1 Separátor fází 

Pro tuto diplomovou práci byly u skláře vyhotoveny tři separátory fází se stejnými 

rozměry, ovšem s rozdílnou porozitou zabudované frity. Poréznosti byly označeny jako S1 

(velikost pórů 90−160 μm), S2 (velikost pórů 40−90 μm) a S3 (velikost pórů 15−40 μm). 

V průběhu optimalizace podmínek generování byl také zjišťován vliv porozity na účinnost 

generování. Rozměry separátoru fází a jeho tvar jsou znázorněny na Obr. 3.1. 

3.4.2 Atomizátor 

 Využíván byl křemenný atomizátor ve tvaru písmene T. Tvar atomizátoru je zřetelný 

z Obr. 3.2, rozměry atomizátoru jsou následující: celková délka optického ramene 160 mm, 

délka zúžené části 50 mm, vnější průměr v rozšířené části trubice 15 mm, vnitřní průměr 

v rozšířené části 12 mm, vnější průměr zúžené části 7 mm, délka kolmé přívodní trubice 

78 mm, vnější průměr přívodní trubice 5 mm. Trubicí umístěnou v optické dráze 

spektrometru procházel paprsek a kolmou přívodní trubicí byly nosným plynem přinášeny 

těkavé specie. Atomizátor byl vyhříván odporově píckou, teplota vyhřívání byla 

optimalizována v průběhu experimentů. 

 Křemenný atomizátor musel být vždy po několika desítkách měření vyčištěn pomocí 

kyseliny fluorovodíkové a dusičné z důvodu devitrifikace vnitřních povrchů atomizátoru. 

Stav před čištěním je vidět na Obr. 3.2. 
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Obr. 3.2: Křemenný atomizátor po několika desítkách měření, ve vnitřní části došlo 
k devitrifikaci  
 

3.5 Postup práce 

Měření bylo prováděno na atomovém absorpčním spektrometru ContrAA 700, tedy na 

přístroji s kontinuálním zdrojem zářením a vysokým rozlišením (HR-CS AAS). Vlnová 

délka použitá pro stanovení zinku byla 213,857 nm, pro vyhodnocení byly brány 3 pixely. 

Při prvotních experimentech byl jako atomizátor použit miniaturní difúzní plamen, ale 

nebyla detekována žádná odezva, proto byl použit vyhřívaný křemenný atomizátor. 

Část experimentů byla provedena v kontinuálním průtokovém uspořádání, pak se 

přistoupilo k využití průtokové injekční analýzy, která má tu výhodu, že je pokaždé 

nadávkován stejný objem vzorku a vyhodnocovaným parametrem může být plocha píku. 

Pro většinu měření byly provedeny tři opakování a jako výsledná hodnota je uváděn 

průměr těchto tří hodnot plochy píku či výšky signálu pro kontinuální průtokové uspořádání. 

3.5.1 Optimalizace podmínek generování a atomizace 

Pro prvotní experimenty byly přejaty podmínky generování z literární rešerše, 

postupně byly všechny podmínky optimalizovány. Jednalo se o tyto podmínky: koncentrace 

kyseliny chlorovodíkové, koncentrace tetrahydridoboritanu sodného, koncentrace 

hydroxidu sodného, průtoková rychlost kyseliny chlorovodíkové, porozita frity, po změně 

uspořádání na průtokové injekční byl optimalizován objem dávkovací smyčky a objem 

reakční cívky, dále byly optimalizovány průtokové rychlosti přiváděných plynů (argonu a 

vodíku) a jako poslední byla optimalizována teplota, na kterou je vyhříván atomizátor. 
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3.5.2 Určení základních charakteristik  

Pro měření kalibrační závislosti byly použity zjištěné optimální podmínky. Pro 

výpočet LOD a LOQ byla desetkrát změřena odezva pro roztok zinku o koncentraci 

50 μg·l−1, pro zjištění opakovatelnosti byla desetkrát změřena odezva pro roztok zinku o 

koncentraci 500 μg·l−1. 

3.5.2.1 Mez detekce a mez stanovitelnosti 

Mez detekce (zkráceně LOD, z anglického limit of detection) je nejnižší možná 

zjistitelná koncentrace analytu ve vzorku, nelze ji stanovit kvantitativně, je pouze možné 

potvrdit přítomnost analytu. Mez stanovitelnosti (zkráceně LOQ, z anglického limit of 

quantification) je nejnižší koncentrace analytu ve vzorku stanovitelná s dostatečnou 

přesností a správností.  

Mez detekce a mez stanovitelnosti byly zjištěny podle vzorců v rovnici (3.1) 

LOD = 
3·𝑠

𝑎
   LOQ = 

10·𝑠

𝑎
     (3.1), 

kde s je směrodatná odchylka deseti opakovaných měření, a je směrnice kalibrační 

přímky. 

3.5.2.2 Opakovatelnost 

 Opakovatelnost měření vyjadřuje shodu výsledků při opakovaném měření, které 

provádí stejný operátor stejnou metodou, stejným přístrojem, na stejném místě a v co 

nejkratším časovém intervalu. Opakovatelnost je udána jako relativní směrodatná odchylka 

několika, v této diplomové práci deseti, opakovaných měření. 

3.5.2.3 Citlivost 

 Citlivost metody je vyjadřována směrnicí kalibrační přímky a je definována jako 

nejmenší rozdíl koncentrací, který lze s určitou přípustnou nejistotou rozlišit. 

3.5.2.4 Lineární dynamický rozsah 

Lineární dynamický rozsah je rozmezí koncentrací, mezi kterými je kalibrační křivka 

lineární. V této diplomové práci je linearita kalibrační závislosti posuzována pomocí analýzy 

reziduí v programu Excel. Určování lineárního rozsahu pomocí vyhodnocení hodnot 

koeficientu determinace (R2) nebo koeficientu korelace (R) bylo posouzeno jako nevhodné, 

protože neumožňuje rozlišit mezi lineární závislostí a pouze zdánlivě lineární polynomickou 

závislostí. [56] 
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3.5.3 Zvýšení účinnosti generování  

Pro zvýšení účinnosti generování těkavých specií z roztoku byly prozkoumány tyto 

možnosti: přídavek Na-DDTC k roztoku tetrahydridoboritanu sodného v hydroxidu sodném, 

přídavek 8-hydroxychinolinu k roztoku vzorku a přídavek detergentů Triton X-100 a CTAB. 

Během interferenční studie bylo zjištěno, že přídavek iontů některých prvků může být také 

využit pro zvýšení účinnosti generování. 

3.5.4 Interferenční studie 

K roztokům obsahující zinek a 8-hydroxychinolin byly přidávány různé koncentrace 

přechodných a hydridotvorných prvků a bylo zkoumáno, zda snižují nebo zvyšují účinnost 

generování. Z přechodných kovů to byly ionty stříbrné, kademnaté, kobaltnaté, chromité, 

měďnaté, manganaté, železité a nikelnaté. Z hydridotvorných prvků byly otestovány ionty 

arsenité, bismutité, olovnaté, antimonité, seleničité, cínaté a telluričité.  

Uvedený výsledek je vyjádřen jako poměr odezvy s přídavkem daného prvku ku 

odezvě bez přídavku vynásobený stem, tedy v procentech. 

3.5.5 Určení základních charakteristik s modifikátory 

Pro stanovení zinku s 8-hydroxychinolinem (w = 1,0 %) jako modifikátorem byly 

zjištěny základní charakteristiky stanovení. Pro výpočet LOD a LOQ byla desetkrát změřena 

odezva pro roztok blanku, pro zjištění opakovatelnosti byla desetkrát změřena odezva pro 

roztok zinku o koncentraci 500 μg·l−1. 

3.5.6  Využití atomového fluorescenčního spektrometru jako detektoru 

Pro spojení metody generování těkavých specií zinku s atomovým fluorescenčním 

spektrometrem byly přejaty podmínky zjištěné jako optimální při spojení generování 

s atomovým absorpčním spektrometrem jako detektorem. Jako atomizátor byl použit MDF. 

Pouze průtokové rychlosti přiváděných plynů, argonu a vodíku, musely být optimalizovány 

znovu. Pro tyto experimenty byl použit roztok zinku o koncentraci 5 μg·l−1. 

3.5.7 Analýza standardního referenčního materiálu 

Standardní referenční materiál SRM 1643f byl dvakrát naředěn, byl k němu přidán     

8-hydroxychinolin tak, aby jeho výsledná hmotnostní koncentrace v roztoku byla 1,0 % a 

okyselen kyselinou chlorovodíkovou na výslednou koncentraci HCl 0,1 mol·l−1. 

Koncentrace zinku v tomto standardním materiálu byla určena pomocí metody kalibrační 

přímky. 
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3.5.8 Zjištění účinnosti generování 

Stanovení účinnosti generování bylo provedeno podle postupu popsaného 

v Odd. 2.6. Pro zjištění směrnice pro CVG byla změřena kalibrace zinku v rozsahu 

koncentrací 0−150 μg·l−1, tyto roztoky obsahovaly 1 % 8-hydroxychinolinu a koncentrace 

kyseliny chlorovodíkové v nich byla 0,1 mol·l−1. Použité podmínky generování jsou popsány 

v Tab. 4.3. Pro zjištění směrnice pro zmlžování byla změřena kalibrace zinku v rozsahu 

koncentrací 0−50 μg·l−1, tyto roztoky obsahovaly 2 % kyseliny dusičné. Účinnost zmlžování 

předpokládáme 8 % na základě přechozích měření s takřka identickými parametry vnášení 

kapalného vzorku do ICP-MS. Výpočtem popsaným v rovnicích 2.5 a 2.6 byla určena 

účinnost generování těkavých specií zinku. 

 

3.5.9 Zpracování naměřených dat 

Pro většinu měření byla provedena tři opakování, pokud není uvedeno jinak, a jako 

výsledná hodnota je uváděn průměr těchto tří hodnot, směrodatná odchylka byla vypočítána 

programem Excel. 

Naměřené hodnoty pro určení LOD, LOQ a opakovatelnosti byly statisticky 

zpracovány, odlehlé hodnoty byly odhaleny pomocí Deanova-Dixonova testu a vyloučeny. 

V případech, kdy byla vyhodnocovanou odezvou plocha píku, byla tato plocha zjištěna 

integrací ve speciálním souboru programu Excel určeném pro vyhodnocování časově 

závislých signálů exportovaných z HPLC módu přístroje ContrAA 700. Při použití 

atomového fluorescenčního spektrometru byla plocha píku vyhodnocena programem 

Millennium. 
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4 VÝSLEDKOVÁ ČÁST A DISKUZE 

4.1 Optimalizace podmínek generování a atomizace 

4.1.1 Koncentrace kyseliny chlorovodíkové 

Prvním optimalizovaným parametrem byla koncentrace kyseliny chlorovodíkové. 

Kyselina chlorovodíková byla pro prvotní měření zvolena podle dostupných informací ze 

článků jako nejvhodnější. Koncentrace kyseliny má při chemickém generování vliv 

především na hydrolýzu redukčního činidla, která je podmínkou úspěšné redukce 

zinečnatých iontů a vzniku těkavých specií zinku. Při příliš nízkých koncentracích kyseliny 

chlorovodíkové lze očekávat pomalejší nebo nedostatečný rozklad tetrahydridoboritanu 

sodného, a tedy pomalejší nebo méně účinný převod zinečnatých iontů na těkavé specie. 

Naměřená závislost je uvedena na Obr. 4.1. Nejvyšší odezvy bylo dosaženo pro roztok 

kyseliny o koncentraci 0,1 mol·l−1, tento bod se jeví odlehlý ze závislosti. Kromě tohoto 

bodu roste účinnost generování s rostoucí koncentrací kyseliny chlorovodíkové a ustaluje se 

pro koncentrace vyšší než 1,0 mol·l−1. Z důvodu nejnižších odchylek, a tudíž předpokládané 

vyšší opakovatelnosti, byla pro další měření použita koncentrace kyseliny chlorovodíkové 

2,0 mol·l−1.  

Kromě kyseliny chlorovodíkové byly testovány i další kyseliny, a to kyselina dusičná, 

sírová a fosforečná. Kyselina chlorovodíková poskytovala vyšší odezvy, ale i vyšší šum než 

kyselina sírová. Při použití kyseliny sírové došlo k rozšíření píku, zpomalení reakce může 

souviset s dvoustupňovou disociací kyseliny sírové. Při použití kyseliny dusičné a 

fosforečné nebyl pozorován žádný signál. Tvar signálu pro různé použité kyseliny je 

znázorněn na Obr. 4.2. Kyselina chlorovodíková byla vybrána pro další experimenty, 

protože má, na rozdíl od kyseliny sírové, sama o sobě mírné redukční vlastnosti.  
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Obr. 4.1: Závislost absorbance na koncentraci kyseliny chlorovodíkové 
c(Zn) = 1,0 mg·l−1; w(NaBH4) = 1,0 %; w(NaOH) = 0,5 %; Fr(HCl, NaBH4) = 1,5 ml·min−1; 
porozita frity S2; Fr(Ar) = 200 m·/min−1; Fr(H2) = 30 ml·min−1; T(atomizátor) = 950 °C 

 

Obr. 4.2: Tvary signálu při použití kyseliny dusičné, fosforečné, chlorovodíkové a sírové  
c(Zn) = 1,0 mg·l−1; w(NaBH4) = 1,0 %; w(NaOH) = 0,5 %; Fr(HCl, NaBH4) = 1,5 ml·min−1; 
porozita frity S2; Fr(Ar) = 200 m·/min−1; Fr(H2) = 30 ml·min−1; T(atomizátor) = 950 °C 
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4.1.2 Hmotnostní koncentrace tetrahydridoboritanu sodného  

Dalším optimalizovaným parametrem byla hmotnostní koncentrace 

tetrahydridoboritanu sodného v činidle. Z literární rešerše vyplynulo, že většina autorů prací 

věnovaných chemickému generování zinku používá koncentraci 0,5–1,0 %, vyskytují se ale 

i práce, kdy je použit roztok s obsahem tetrahydridoboritanu sodného i 5,0 %. Ze závislosti 

na Obr. 4.3 vyplývá, že odezva narůstala s rostoucí koncentrací tetrahydridoboritanu 

sodného a že nejvyšší odezvy bylo v našem případě dosaženo pro 1,5% roztok, ale z důvodu 

nižších odchylek, lepšího tvaru signálu a ekologicko-ekonomických důvodů byla pro další 

experimenty zvolena koncentrace 0,5 %. 

 
Obr. 4.3: Závislost absorbance na hmotnostní koncentraci NaBH4 

c(Zn) = 1,0 mg·l−1; c(HCl) = 2,0 mol·l−1; w(NaOH) = 0,5 %; Fr(HCl, NaBH4) = 1,5 ml·min−1; 
porozita frity S2; Fr(Ar) = 200 ml·min−1; Fr(H2) = 30 ml·min−1; T(atomizátor) = 950 °C 

Při dalším měření bylo ověřeno, že je generování zajišťováno přítomností 

tetrahydridoboritanu sodného. Byly připraveny tři roztoky hydroxidu sodného bez 

tetrahydridoboritanu sodného o koncentracích 2,0; 4,0; 8,0 %. S žádným roztokem nebyl 

detekován signál, to lze považovat za důkaz, že tetrahydridoboritan sodný je nezbytný pro 

úspěšný průběh generování. 

4.1.3 Hmotnostní koncentrace hydroxidu sodného v roztoku NaBH4 

Dalším optimalizovaným parametrem byla hmotnostní koncentrace hydroxidu 

sodného v roztoku tetrahydridoboritanu sodného. Hydroxid sodný slouží v chemickém 

generování jako stabilizátor roztoku tetrahydridoboritanu sodného, který v neutrálním a 
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kyselém prostředí podléhá hydrolýze. Je nežádoucí, aby tato hydrolýza probíhala, pokud 

zrovna neslouží k redukci analytů ze vzorku. Meziprodukty hydrolýzy NaBH4 jsou nezbytné 

pro generování těkavých specií a zároveň pro různé prvky mohou být optimálním redukčním 

činidlem různé meziprodukty rozkladu NaBH4. Ze závislosti na Obr. 4.4 vyplývá, že 

nejvyšší odezva byla naměřena pro 8,0% roztok hydroxidu sodného, což odpovídá 

koncentraci 2,0 mol·l−1, tedy při ekvimolární koncentraci kyseliny chlorovodíkové a 

hydroxidu sodného. 

 
Obr. 4.4: Závislost absorbance na hmotnostní koncentraci hydroxidu sodného 
c(Zn) = 1,0 mg·l−1; c(HCl) = 2,0 mol·l−1; w(NaBH4) = 0,5 %; Fr(HCl, NaBH4) = 1,5 ml·min−1; 
porozita frity S2; Fr(Ar) = 200 ml·min−1; Fr(H2) = 30 ml·min−1; T(atomizátor) = 950 °C 

Z výsledků optimalizace koncentrace kyseliny chlorovodíkové a hydroxidu sodného 

vyplývalo, že je pro generování nejvýhodnější, pokud je do reakce přiváděna stejná 

koncentrace kyseliny chlorovodíkové jako hydroxidu sodného. Pro ověření tohoto závěru 

bylo provedeno další měření se sadou roztoků kyseliny chlorovodíkové a roztoků hydroxidu 

sodného. Jak vyplývá z Obr. 4.5, tato hypotéza byla správná, výrazně vyšší absorbance byly 

opakovaně dosaženy při ekvimolárních poměrech kyseliny a hydroxidu. Dále bylo 

experimentem ověřeno, že vyšší odezvy jsou pozorovány při vyšších koncentracích kyseliny 

a hydroxidu, nicméně nárůst signálu při dvacetinásobném zvýšení koncentrace činidel z 0,1 

mol·l−1 na 2,0 mol·l−1 je pouze o přibližně 20 %. I nadále byly používány koncentrace 

kyseliny chlorovodíkové a hydroxidu sodného 2,0 mol·l−1, ovšem byla zvažována také 

možnost snížení koncentrace hydroxidu sodného a kyseliny chlorovodíkové z důvodu rizika 
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kontaminace činidel a kvůli devitrifikaci křemenného atomizátoru vlivem transportovaného 

sodíku. 

 
Obr. 4.5: Závislost absorbance na koncentraci hydroxidu sodného 
c(Zn) = 1,0 mg·l−1; w(NaBH4) = 0,5 %; Fr(HCl, NaBH4) = 1,5 ml·min−1; porozita frity S2; 
Fr(Ar) = 200 ml·min−1; Fr(H2) = 30 ml·min−1; T(atomizátor) = 950 °C 

4.1.4 Porozita frity 

Dalším optimalizovaným parametrem byla porozita frity. Zkoumány byly tři frity 

označené jako S1 (velikost pórů 90−160 μm), S2 (velikost pórů 40−90 μm) a S3 (velikost 

pórů 15−40 μm). Lze očekávat, že by porozita frity mohla mít vliv na velikost bublinek 

plynu probublávaných roztokem, a tedy na účinnost uvolnění vzniklých těkavých specií 

z reakční směsi. Jak je patrné z grafu na Obr. 4.6, nejvyšší odezva byla naměřena při použití 

porozity S2, tato porozita frity tedy byla používána i pro další experimenty.  
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Obr. 4.6: Závislost absorbance na porozitě frity 
c(Zn) = 1,0 mg·l−1; c(HCl) = 2,0 mol·l−1; w(NaBH4) = 0,5 %; c(NaOH) = 2,0 mol·l−1; Fr(HCl, 
NaBH4) = 1,5 ml·min−1; Fr(Ar) = 200 ml·min−1; Fr(H2) = 30 ml·min−1; 
T(atomizátor) = 950 °C 

4.1.5 Průtoková rychlost kyseliny chlorovodíkové 

Před dalším měřením došlo ke změně uspořádání aparatury z 

kontinuálního průtokového na průtokové injekční, použita byla dávkovací smyčka o objemu 

628 μl a byla optimalizována průtoková rychlost kyseliny chlorovodíkové. Průtoková 

rychlost tetrahydridoboritanu sodného v hydroxidu sodném byla udržována konstantní a to 

1,5 ml·min−1; průtoková rychlost byla zvolena jako kompromis mezi spotřebou roztoků a 

dobou analýzy. Současně byl vzorkován odpad opouštějící separátor fází a bylo změřeno 

jeho pH, závislost je znázorněna na Obr. 4.7. Jako optimální byla vybrána hodnota, kdy je 

průtoková rychlost kyseliny chlorovodíkové stejná jako průtoková rychlost 

tetrahydridoboritanu sodného. V rozporu s předpokladem, že optimální pro generování je 

kyselé prostředí urychlující hydrolýzu tetrahydridoboritanu, byly nejvyšší signály 

pozorovány za podmínek, kdy odpad z generování měl bazické pH. Toto pozorování je opět 

v souladu s preferencí stejné koncentrace a rychlosti přívodu kyseliny a zásady, tedy 

s grafem na Obr. 4.5. Soudě dle pH v odpadu je optimálním pH pro generování těkavých 

specií zinku rozmezí pH 8–11. Posun pH od neutrálních podmínek předpokládaných 

v reaktoru v okamžiku reakce k pH > 7 souvisí nepochybně s postupným doreagováním 
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NaBH4 na B(OH)3. Jímání odpadu trvá několik minut, pH těchto roztoků tedy bylo měřeno 

přibližně 10−15 minut po proběhnutí reakce v separátoru fází. 

 
Obr. 4.7: Závislost plochy píku a pH odpadu na průtokové rychlosti HCl 
c(Zn) = 1,0 mg·l−1; c(HCl) = 2,0 mol·l−1; w(NaBH4) = 0,5 %; c(NaOH) = 2,0 mol·l−1; 
Fr(NaBH4) = 1,5 ml·min−1; porozita frity S2; V(dávkovací smyčka) = 628 μl; Fr(Ar) = 200 
ml·min−1; Fr(H2) = 30 ml·min−1; T(atomizátor) = 950 °C 

Při volbě optimální průtokové rychlosti byla zohledněna doba potřebná pro návrat 

signálu na základní linii, velikost signálů, nyní již udávaných prostřednictvím plochy, a 

spotřeba roztoků. Zvolena byla průtoková rychlost 1,4 ml·min−1 pro roztok kyseliny 

chlorovodíkové a stejná průtoková rychlost i pro roztok tetrahydridoboritanu sodného 

v hydroxidu sodném. 

4.1.6 Objem dávkovací smyčky 

Dalším optimalizovaným parametrem byl objem dávkovací smyčky. Lze očekávat 

nárůst odezvy se zvyšujícím se objemem dávkovací smyčky. Z grafu na Obr. 4.8 vyplývá, 

že nejvyšší citlivosti bylo dosaženo s využitím dávkovací smyčky 250 μl, za použití 

dávkovacích smyček o větším objemu došlo ke snížení odezvy. Vypadá to, že od určitého 

nadávkovaného množství zinku klesne účinnost generování. 
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Obr. 4.8: Závislost plochy píku na objemu dávkovací smyčky 
c(Zn) = 1,0 mg·l−1; c(HCl) = 2,0 mol·l−1; w(NaBH4) = 0,5 %; c(NaOH) = 2,0 mol·l−1; Fr(HCl, 
NaBH4) = 1,4 ml·min−1; porozita frity S2; Fr(Ar) = 200 ml·min−1; Fr(H2) = 30 ml·min−1; 
 T(atomizátor) = 950 °C 

4.1.7 Objem reakční cívky 

Dále byla testována úprava aparatury–vložení spirálovité reakční cívky z teflonové 

kapiláry (i. d. 0,8 mm) před vstup do separátoru fází. Bylo zjištěno, že zapojení reakční cívky 

není vhodné, jakékoliv prodloužení transportní cesty mezi bodem smíchání kyseliny a 

redukčního činidla vede k výraznému poklesu signálu. Stejný efekt mělo také smíchání 

kyseliny a redukčního činidla na vstupu do separátoru fází a stékání smíchaného roztoku po 

stěně nebo smíchávání roztoků před dopadem na fritu bez kontaktu se stěnou separátoru fází. 

Redukční činidlo a vzorek v kyselině budou i nadále do separátoru fází přiváděny tak, že 

k jejich smíchání dojde až při dopadu na fritu, respektive do filmu kapaliny udržované nad 

fritou. 

4.1.8 Průtoková rychlost přiváděných plynů 

Jako první byla optimalizována průtoková rychlost argonu při konstantní průtokové 

rychlosti vodíku. Při příliš nízké průtokové rychlosti nosných plynů nedochází 

k dostatečnému uvolnění těkavých specií z kapalné fáze a jejich transportu do atomizátoru, 

při příliš vysoké průtokové rychlosti dochází k přílišnému naředění těkavých specií a 

volných atomů v pozorovaném objemu atomizátoru a velmi rychlému transportu volných 
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atomů ven z atomizátoru, čímž je negativně ovlivněna detekce. Z Obr. 4.9 vyplývá, že 

optimální celkový průtok plynů je 180 ml·min−1 (150 ml·min−1 Ar a 30 ml·min−1 H2), pokud 

není započten průtok vodíku generovaného hydrolýzou tetrahydridoboritanu. Měřením 

průtoku za použití bublinkového průtokoměru a stopek bylo zjištěno, že za použití kyseliny 

chlorovodíkové o koncentraci 2 mol·l−1 vzniká kontinuálně 18 ml·min−1 vodíku. 

 
Obr. 4.9: Závislost plochy píku na průtokové rychlosti argonu 
c(Zn) = 1,0 mg·l−1; c(HCl) = 2,0 mol·l−1; w(NaBH4) = 0,5 %; c(NaOH) = 2,0 mol·l−1; Fr(HCl, 
NaBH4) = 1,4 ml·min−1; porozita frity S2; V(dávkovací smyčka) = 250 μl; 
Fr(H2) = 30 ml·min−1; T(atomizátor) = 950 °C 

Optimalizace průtoku vodíku vedla ke zjištění, že jeho množství potřebné pro 

atomizaci produkuje samotné chemické generování, není tedy nutné vodík přidávat. Protože 

je ovšem atomizace přechodných kovů v křemenném atomizátoru mírně problematická 

(rozklad předpokládaného hydridu, depozice kovu na stěnách atomizátoru), pro dostatečně 

robustní atomizační podmínky a snížení šumu základní linie bude přidáváno malé množství 

vodíku i nadále. Průtokové rychlosti plynů přiváděných do aparatury tedy byly upraveny na 

170 ml·min−1 argonu a 10 ml·min−1 vodíku. 

4.1.9 Teplota, na kterou je vyhříván atomizátor 

Jako poslední byla optimalizována teplota, na kterou je vyhříván atomizátor. Teplota 

atomizace je velmi důležitý parametr ovlivňující detekovaný signál, protože jen za 

zvýšených teplot je možné rozložit molekuly na jednotlivé atomy. Jak lze vidět na Obr. 4.10, 
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při teplotě nižší než 700 °C nebylo možné těkavé specie zinku detekovat a ustálené odezvy 

bylo dosaženo od 750 °C. Jako optimální teplota, na kterou je vyhříván atomizátor byla 

zvolena teplota 900 °C, reálná teplota uvnitř atomizátoru naměřená teplotní sondou byla za 

těchto podmínek 840 °C. 

 
Obr. 4.10: Závislost plochy píku na teplotě, na kterou je vyhříván atomizátor 
c(Zn) = 1,0 mg·l−1; c(HCl) = 2,0 mol·l−1; w(NaBH4) = 0,5 %; c(NaOH) = 2,0 mol·l−1; Fr(HCl, 
NaBH4) = 1,4 ml·min−1; porozita frity S2; V(dávkovací smyčka) =250 μl; 
Fr(Ar) = 170 ml·min−1; Fr(H2) = 10 ml·min−1 

Zjištěné optimální podmínky jsou shrnuty v Tab. 4.1. 

Tab. 4.1: Souhrn zjištěných optimálních podmínek pro generování těkavých specií zinku 

parametr hodnota 

c(HCl), mol·l−1        2,0 

w(NaBH4), %        0,5 

c(NaOH), mol·l−1        2,0 

porozita frity S2 

Fr(HCl, NaBH4), ml·min−1        1,4 

V(dávkovací smyčka), μl 250 

Fr(Ar), ml·min−1 170 

Fr(H2), ml·min−1   10 

T(atomizátor), °C 900 
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4.2 Určení základních charakteristik  

Za optimálních podmínek shrnutých v Tab. 4.1 byla změřena kalibrační závislost. 

Souhrn zjištěných základních charakteristik znázorňuje Tab. 4.2.  

Tab. 4.2: Souhrn zjištěných základních charakteristik. Pro zjištění opakovatelnosti byl 

použit roztok zinku o koncentraci 50 μg·l−1 

charakteristika hodnota 

LOD, μg·l−1    33 

LOQ, μg·l−1   110 

opakovatelnost, %          8,0 

citlivost, s·l·μg−1                 0,0111 

lineární dynamický rozsah do, μg·l−1   500 

Naměřené základní charakteristiky jsou nedostačující záměru práce, proto bylo 

uvažováno o možnostech zvýšení účinnosti generování přídavkem různých činidel.  

 

4.3 Úprava podmínek generování a atomizace 

Před dalšími měřeními byly upraveny reakční podmínky, a to z důvodu, aby 

nedocházelo k rychlé devitrifikaci křemenného atomizátoru vlivem používání vysokých 

koncentrací hydroxidu sodného, proto byly pro další experimenty použity koncentrace 

kyseliny chlorovodíkové a hydroxidu sodného 0,1 mol·l−1 místo původních zjištěných 

optimálních koncentrací 2,0 mol·l−1. Dosažená citlivost při těchto podmínkách byla 

srovnatelná jako pro případ použití koncentrace kyseliny chlorovodíkové a hydroxidu 

sodného 2,0 mol·l−1 (viz Obr. 4.5). Při použití nižších koncentrací kyseliny se při reakci 

uvolňuje méně vodíku (asi 5 ml·min−1 místo původních 18 ml·min−1), proto byl průtok 

vodíku zvýšen na 20 ml·min−1. Upravené optimální podmínky jsou shrnuty v Tab. 4.3 

Tab. 4.3: Souhrn upravených optimálních podmínek pro generování těkavých specií zinku 

parametr hodnota 

c(HCl), mol·l−1       0,1 

w(NaBH4), %       0,5 

c(NaOH), mol·l−1        0,1 

porozita frity S2 

Fr(HCl, NaBH4), ml·min−1        1,4 

V(dávkovací smyčka), μl 250 

Fr(Ar), ml·min−1 175 

Fr(H2), ml·min−1   20 

T(atomizátor), °C 900 

Další drobnou změnou v dalších měřeních byl přídavek činidla Antifoam B do roztoku 

kyseliny chlorovodíkové z důvodu zabránění přílišnému pěnění směsi v separátoru fází. 
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4.4 Zvýšení účinnosti generování  

4.4.1 Diethyldithiokarbamát sodný 

Jako první byla vyzkoušena možnost přidávat diethyldithiokarbamát sodný (Na-

DDTC) k roztoku tetrahydridoboritanu sodného. Na-DDTC se používá samotný jako činidlo 

ke generování těkavých chelátů zinku, proto byla prověřena možnost, jestli jeho přídavek 

nezvýší účinnost generování v kombinaci s tetrahydridoboritanem sodným. Tato hypotéza 

nebyla potvrzena, nejvyšší odezvy bylo dosaženo bez přídavku Na-DDTC a se zvyšujícími 

se koncentracemi Na-DDTC signál klesal. 

4.4.2 Detergenty–Triton X-100 a CTAB 

Jako další činidla, která by potenciálně mohla zvýšit účinnost generování, byly 

vybrány dva detergenty, a to Triton X-100 a cetrimoniumbromid (CTAB). Triton X-100 je 

neiontová povrchově aktivní látka, CTAB je kationtový tenzid. V případě CTAB byly 

vyzkoušeny dvě možnosti způsobu zavádění činidla do aparatury, v prvním případě bylo 

činidlo CTAB smícháno s kyselinou chlorovodíkovou, v druhém případě bylo CTAB 

rozpuštěné ve vodě zaváděno do separátoru fází zvláštním kanálem. Žádná z těchto možností 

nepřinesla zvýšení odezvy, naopak byl v obou případech pozorován pokles signálu zinku. 

Jediným zajímavým poznatkem bylo, že se negativní efekt projevoval při koncentracích 

CTAB výrazně pod kritickou micelární koncentrací v reaktoru. Příčinou nebyla ani tvorba 

pěny v separátoru fází, efekt se projevil, i pokud bylo pěnění kompletně potlačeno 

přídavkem protipěnicího činidla. Efekt Tritonu X-100 byl testován pouze formou přídavku 

do nosného toku kyseliny chlorovodíkové. Opět byl pozorován pouze pokles signálu zinku. 

4.4.3 8-hydroxychinolin 

Jako další byla vyzkoušena možnost přídavku 8-hydroxychinolinu k roztoku zinku. 

Toto činidlo úspěšně použili pro zvýšení účinnosti generování například Sun a Suo. [34] 

Pravděpodobným vysvětlením zvýšení účinnosti generování těkavých specií zinku je tvorba 

komplexu 8-hydroxychinolinu a zinku, který usnadňuje generování těkavých specií. 

V tomto případě došlo k výraznému zvýšení odezev, jak je patrné z Obr. 4.11. Čím 

vyšší byla koncentrace 8-hydroxychinolinu, tím vyšší byla odezva. Bylo zkoušeno připravit 

roztoky 8-hydroxychinolinu o hmotnostní koncentraci 2,0 a 5,0 %, nicméně při těchto 

koncentracích již nebyl veškerý 8-hydroxychinolin v roztoku kyseliny chlorovodíkové o 

koncentraci 0,1 mol·l−1 rozpuštěn.  
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Obr. 4.11: Závislost plochy píku na hmotnostní koncentraci 8-hydroxychinolinu 
v roztoku zinku 
c(Zn) = 1,0 mg·l−1; c(HCl) = 0,1 mol·l−1; w(NaBH4) = 0,5 %; c(NaOH) = 0,1 mol·l−1; Fr(HCl, 
NaBH4) = 1,4 ml·min−1; porozita frity S2; V(dávkovací smyčka) = 250 μl; 
Fr(Ar) = 175 ml·min−1; Fr(H2) = 20 ml·min−1, T(atomizátor) = 900 °C 

Pro tři různé obsahy 8-hydroxychinolinu v roztoku zinku, konkrétně pro 0,02%, 0,5% 

a 1,0% 8-hydroxychinolin, byly změřeny závislosti na koncentraci zinku. Cílem těchto 

měření bylo zjistit, zda a jaký vliv bude mít ustavování rovnováhy mezi Zn2+, jejich 

komplexem s 8-hydroxychinolinem a těkavou specií zinku na linearitu kalibrační závislosti.  

U všech koncentrací 8-hydroxychinolinu obsahovala kalibrační závislost významný úsek 

způsobený signálem zinku i při nadávkování slepého vzorku. Příčinou by mohla být 

kontaminace 8-hydroxychinolinu nebo jiných používaných činidel zinkem. Analýzou 

roztoků činidel (HCl, NaOH a 8-hydroxychinolinu) za použití ETA-AAS bylo zjištěno, že 

zdrojem kontaminace je 8-hydroxychinolin. V jeho 1,0% roztoku byla stanovena 

koncentrace zinku 4,8 μg·l−1 (RSD = 7 %). Ostatní činidla obsahovala v použitých 

koncentracích méně než 0,5 μg·l−1 zinku. Dále bylo zjištěno na základě vynesení závislosti, 

proložení lineární regresí a analýzy reziduí, že skutečně lineární závislost na koncentraci 

zinku poskytuje pouze nejvyšší koncentrace 8-hydroxychinolinu. Jako optimální byla tedy 

zvolena koncentrace 8-hydroxychinolinu v roztoku vzorku 1,0 %. 
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4.4.4 Ionty přechodných a hydridotvorných prvků 

V průběhu interferenční studie bylo zjištěno, že ionty některých prvků pozitivně 

ovlivňují získané odezvy, a lze je tedy potenciálně využít jako modifikátory. Konkrétně se 

jedná o ionty měďnaté, nikelnaté, antimonité, cínaté a telluričité (viz odd. 4.5.1 a 4.5.2). 

 

4.5 Interferenční studie 

Podle literární rešerše bylo vybráno několik prvků pro studium interferentů při 

stanovení Zn metodou CVG. Z přechodných kovů to byly ionty stříbrné, kademnaté, 

kobaltnaté, chromité, měďnaté, manganaté, železité a nikelnaté. Z hydridotvorných prvků 

byly otestovány ionty arsenité, bismutité, olovnaté, antimonité, seleničité, cínaté a telluričité. 

4.5.1 Ionty přechodných kovů 

 Jak je patrné z Tab. 4.4, výrazným interferentem ze skupiny přechodných kovů při 

generování zinku je přídavek železitých iontů ve všech testovaných koncentracích. Naopak 

přídavek kademnatých, měďnatých nebo nikelnatých iontů zvyšuje ve vhodné koncentraci 

odezvy, a bylo by možné je využít jako modifikátory reakce. 

Tab. 4.4: Interference přechodných kovů při stanovení zinku za podmínek shrnutých 
v Tab.4.3, c(Zn) = 100 μg·l−1, w(8-hydroxychinolin) = 1,0 % 

prvek c, mg·l−1 efekt, %  prvek c, mg·l−1 efekt, % 

Ag+        0,1   95  Cu2+       0,1 118 

    1 106     1 102 

  10   92   10 138 

100   77   50 130 

Cd2+     1 122  Fe3+    1   97 

  10 111    10   69 

100   51  100   16 

Co2+     1   95  Mn2+    1 108 

  10 114    10 106 

100   30  100   68 

Cr3+     1   98  Ni2+    1 114 

  10   94    10 118 

100 101   100   41 

4.5.2 Ionty hydridotvorných prvků 

Dále byly testovány interference hydridotvorných prvků a jak je patrné z Tab. 4.5, 

výrazným interferentem je přídavek bismutitých iontů, k mírné interferenci dochází i při 

přídavku olovnatých iontů v koncentraci 100 mg·l−1. Naopak jako modifikátor reakce by 

mohl být využit přídavek antimonitých, cínatých nebo telluričitých iontů. 
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Tab. 4.5: Interference hydridotvorných prvků při stanovení zinku za podmínek shrnutých 
v Tab.4.3, c(Zn) = 100 μg·l−1, w(8-hydroxychinolin) = 1,0 % 

prvek c, mg·l−1 efekt, %  prvek c, mg·l−1 efekt, % 

As3+       0,1   95  Se4+      0,1 120 

   1 111    1 122 

  10 118  10 132 

Bi3+        0,1   84  Sn2+ 
     0,1   95 

    1   38    1   98 

  10   22  10 122 

Pb2+     1 105  50 154 

  10 114  Te4+      0,1 114 

100   83    1 159 

Sb3+         0,1 102  10 222 

     1 134     
   10 184         

 Pro vysvětlení mechanismu účinku zvýšení odezev bylo zkoumáno, zda dochází ke 

generování těkavých specií antimonu, cínu a telluru při používaných podmínkách 

generování těkavých specií zinku. U cínu nebylo generování potvrzeno–nebyl pozorován 

žádný signál cínu pro koncentrace 1 mg·l−1 a 50 mg·l−1. U antimonu (koncentrace 10 mg·l−1) 

a telluru (koncentrace 1 mg·l−1 a 50 mg·l−1) byl detegován signál–došlo tedy ke generování 

těkavých specií příslušného prvku. Předpokládáme, že vznikající těkavé specie 

hydridotvorných prvků napomáhají rozkladu tetrahydridoboritanu a způsobují účinnější 

přenos vodíku z hydridoboritanových meziproduktů reakce na těkavé specie zinku, proto 

dojde ke zvýšení účinnosti generování.   

 

4.6 Určení základních charakteristik s modifikátory 

Zjištěné meze detekce a stanovitelnosti bez přídavků modifikátorů nebyly uspokojivé 

(viz Odd. 4.2), proto byly využity různé modifikátory reakce pro zvýšení citlivosti. 

S přídavkem 8-hydroxychinolinu o koncentraci 1,0 % bylo dosaženo základních 

charakteristik shrnutých v Tab. 4.6, citlivost byla zvýšena přibližně čtyřikrát oproti 

stanovení bez modifikátorů a bylo dosaženo osmkrát nižších mezí detekce a stanovitelnosti.  
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Tab. 4.6: Souhrn zjištěných základních charakteristik s přídavkem 8-hydroxychinolinu (w = 
1,0 %). Pro zjištění opakovatelnosti byl použit roztok blanku. 

charakteristika hodnota 

LOD, μg·l−1     4 

LOQ, μg·l−1    12 

opakovatelnost, %         4,8 

citlivost, s·l·μg−1                0,0397 

lineární dynamický rozsah do, μg·l−1 1000 

Další vylepšení základních charakteristik stanovení zinku by mohlo přinést přidání 

telluričitých iontů či jiných hydridotvorných prvků do roztoku vzorku s 8-

hydroxychinolinem, jak bylo zjištěno při interferenční studii. Nejvyššího nárůstu odezvy 

bylo dosaženo právě s přídavkem telluričitých iontů o koncentraci 10 mg·l−1, došlo k více 

než dvojnásobnému zvýšení plochy píku. K potvrzení tohoto předpokladu by bylo nutné 

provést další experimenty, například změřit kalibrační závislost a zjistit základní 

charakteristiky stanovení, na tyto experimenty bohužel v této diplomové práci nezbyl čas.  

 

4.7 Využití atomového fluorescenčního spektrometru jako detektoru  

Při využití atomového fluorescenčního spektrometru jako detektoru bývá dosahováno 

nižších mezí detekce a stanovitelnosti, proto bylo zkoumáno, zda je možné spojit metodu 

generování těkavých specií zinku vyvinutou a optimalizovanou v této diplomové práci právě 

s tímto typem detektoru místo původního atomového absorpčního spektrometru. S použitím 

MDF jako atomizátoru také klesá riziko devitrifikace ve srovnání s externě vyhřívaným 

křemenným atomizátorem. 

4.7.1 Optimalizace podmínek generování a atomizace 

Většina optimálních podmínek byla přejata z první části této diplomové práce (Tab. 

4.3), pouze průtokové rychlosti přiváděných plynů byly optimalizovány znovu z důvodu 

použití MDF jako atomizátoru místo vyhřívaného křemenného atomizátoru. Při použití 

MDF jako atomizátoru průtoková rychlost přiváděného vodíku ovlivňuje teplotu plamene, 

výšku (objem) plamene, a tedy i průběh atomizace. Průtoková rychlost argonu ovlivňuje 

transport těkavé specie do atomizátoru a naředění volných atomů v pozorovaném objemu 

atomizátoru (plamene). 

Zjištěné optimální průtokové rychlosti přiváděných plynů byly 50 ml·min−1 vodíku, 

při nižších hodnotách docházelo ke zhasnutí plamene, a naopak při vyšších hodnotách byly 

zjištěny větší odchylky naměřených ploch píků a 150 ml·min−1 argonu, tato hodnota byla 
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optimální hlavně z důvodu nižších odchylek. Potvrdilo se, že optimální celkový průtok plynů 

separátorem fází je přibližně 200 ml·min−1, stejně jako tomu bylo při použití křemenného 

atomizátoru (viz Odd. 4.1.8 a 4.3). Jedná se tedy pravděpodobně o optimální průtok plynu 

pro separaci a transport těkavých specií zinku v daném separátoru fází. 

4.7.2 Určení základních charakteristik 

Byla změřena kalibrační závislost, ale bylo zjištěno, že pro koncentrace zinku nižší 

než 5 μg·l−1 nelze naměřit vyšší odezvy než u roztoku blanku. Důvodem je pravděpodobně 

kontaminace 8-hydroxychinolinu zinkem (stanovení kontaminace činidel viz odd. 4.4.3). 

Lineární část naměřené kalibrační závislosti (od 5 do 50 μg·l−1) byla použita pro analýzu 

standardního referenčního materiálu, viz 4.7.3. Mez detekce a stanovitelnosti nebyly určeny, 

protože nemohlo být dosaženo lepších výsledků než při použití AAS detektoru, což bylo 

hlavní motivací pro využití AFS jako detektoru. Opakovatelnost měření byla 8 %, použit byl 

roztok zinku o koncentraci 25 μg·l−1. 

Kontaminaci 8-hydroxychinolinu zinkem potvrzuje kromě stanovení pomocí ETA-

AAS (viz Odd. 4.4.3) také následující experiment. Bylo spuštěno měření v programu 

Millenium, nebyl nadávkován žádný roztok vzorku, po chvíli byla kapilára, kterou do té 

doby tekl roztok kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,1 mol·l−1, přesunuta do 0,1% 

roztoku 8-hydroxychinolinu a po další chvíli do 1,0% roztoku 8-hydroxychinolinu (oba 

roztoky byly rozpuštěny v kyselině chlorovodíkové o koncentraci 0,1 mol·l−1). Záznam 

průběhu odezvy je znázorněn na Obr. 4.12. Díky zbarvení roztoku 8-hydroxychinolinu lze 

snadno určit, kdy tento roztok doputuje vedením do separátoru fází a zabarví film kapaliny 

nad fritou. Nárůsty odezev těmto okamžikům odpovídaly. 

 

 
Obr. 4.12: Záznam průběhu odezvy z programu Millennium dokazující kontaminaci 8-
hydroxychinolinu zinkem 
1-nárůst odezvy při doputování 0,1% roztoku 8-hydroxychinolinu do separátoru fází, 2-
nárůst odezvy při doputování 1% roztoku 8-hydroxychinolinu do separátoru fází 
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4.7.3 Analýza standardního referenčního materiálu 

Standardní referenční materiál SRM 1643f s přídavkem 8-hydroxychinolinu (w = 1 %) 

a kyseliny chlorovodíkové (c = 0,1 mol·l−1) byl analyzován pomocí metody kalibrační 

přímky. Bylo dosaženo poměrně dobré shody s certifikovanou hodnotou koncentrace, 

certifikovaná hodnota koncentrace je 74,4 ± 1,7 μg·l−1, stanovená koncentrace byla 71,8 ± 

5,7 μg·l−1. Shoda byla posouzena na základě testu vychýlení |xE – xC|≤ k√(UE
2 + UC

2), kde 

xE je stanovený obsah, xC je certifikovaný obsah, k je koeficient rozšíření (použit k = 2), UE 

je nejistota stanoveného obsahu a UC je nejistota uvedená v certifikátu. [57] 

 

4.8 Zjištění účinnosti generování  

Pomocí metody porovnání směrnic pro CVG a zmlžování za totožných podmínek při 

detekci pomocí ICP-MS byla zjištěna účinnost generování jako 21 % účinnosti zmlžování 

s použitím zmlžovače MicroMist. Typická účinnost zmlžování s tímto typem zmlžovače je 

kolem 8 % za obdobných podmínek vnášení kapalného vzorku do ICP-MS [58], [59] Z toho 

vyplývá odhad absolutní účinnosti generování 1,7 %. Vzhledem ke zjištěné účinnosti 

generování v některých článcích, které se také zabývají generováním těkavých specií zinku 

za obdobných podmínek (účinnost 50–75 %, [28], [30]) byla očekávaná vyšší účinnost 

generování−přibližně 20 %. V těchto článcích byla ovšem účinnost generování určena 

pomocí stanovení analytů zbývajících v odpadní kapalině, při použití této metody jsou 

výsledky často silně nadhodnocené, jak je již popsáno v Odd. 2.6. 

Předmětem dalšího výzkumu by mohlo být zjištění příčiny takto nízké stanovené 

účinnosti. Jednou z možností jsou možné transportní ztráty těkavé specie před zavedením do 

atomizátoru, respektive zdroje iontů.   
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5 ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práci bylo nalezení vhodných podmínek chemického 

generování těkavých specií zinku s detekcí metodou atomové absorpční spektrometrie, 

případně atomové fluorescenční spektrometrie, pro jeho citlivé a selektivní stanovení ve 

vzorcích. 

Nejprve byly nalezeny optimální podmínky generování a atomizace těkavých specií 

zinku a to konkrétně koncentrace kyseliny chlorovodíkové, koncentrace 

tetrahydridoboritanu sodného, koncentrace hydroxidu sodného, průtoková rychlost kyseliny 

chlorovodíkové, porozita frity, po změně uspořádání na průtokové injekční byl 

optimalizován objem dávkovací smyčky, dále byly optimalizované průtokové rychlosti 

přiváděných plynů (argonu a vodíku) a jako poslední byla optimalizována teplota, na kterou 

je vyhříván atomizátor. 

Dále byly zjištěny základní charakteristiky stanovení (mez detekce, mez 

stanovitelnosti, citlivost, opakovatelnost, lineární dynamický rozsah). Zjištěné základní 

charakteristiky byly nedostačující záměru práce, proto bylo uvažováno o možnostech 

zvýšení účinnosti generování přídavkem různých činidel. Vyzkoušené modifikátory byly 

diethyldithiokarbamát sodný, detergenty Triton X-100 a cetrimoniumbromid a komplexační 

činidlo 8-hydroxychinolin. Jen s použitím 8-hydroxychinolinu bylo dosaženo zvýšení 

odezev měření. V průběhu interferenční studie bylo zjištěno, že i ionty některých prvků 

mohou pozitivně ovlivnit stanovení zinku, jednalo se hlavně o ionty telluričité. 

Bylo zkoumáno, jak stanovení zinku ovlivní přítomnost různých interferentů. Jednalo 

se o ionty přechodných prvků (ionty stříbrné, kademnaté, kobaltnaté, chromité, měďnaté, 

manganaté, železité a nikelnaté), ionty hydridotvorných prvků (ionty arsenité, bismutité, 

olovnaté, antimonité, seleničité, cínaté a telluričité).  

Pro metodu stanovení zinku s přídavkem 8-hydroxychinolinu byly znovu zjištěny 

základní charakteristiky stanovení, bylo dosaženo asi čtyřnásobného zvýšení citlivosti a 

řádově nižších mezí detekce a stanovitelnosti, konkrétně bylo dosaženo meze detekce 

4 μg·l−1 s využitím křemenného atomizátoru a atomové absorpční spektrometrie. 

Tato metoda pro stanovení zinku byla vyzkoušena i s atomovým fluorescenčním 

spektrometrem jako detektorem, pro jeho použití byly optimalizovány průtokové rychlosti 

přiváděných plynů. Metodou kalibrační přímky byl analyzován standardní referenční 
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materiál, byla zjištěna poměrně dobrá shoda naměřené koncentrace s certifikovanou 

hodnotou. 

Pomocí srovnání citlivostí získaných s generováním těkavých specií a se zmlžováním 

kapalného standardu do hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem byla 

stanovena účinnost generování těkavých specií zinku na 1,7 %. 

Cíl diplomové práce byl splněn, byly nalezeny vhodné podmínky pro citlivé a 

selektivní stanovení zinku ve vzorcích, jak s metodou atomové absorpční spektrometrie, tak 

atomové fluorescenční spektrometrie.  

Metoda má ale ještě své nedostatky a doporučila bych provedení dalších experimentů. 

Jedním z nedostatků je například devitrifikace vyhřívaného křemenného atomizátoru, to 

může být řešeno použitím jiného typu atomizátoru, například miniaturizovaného difuzního 

plamene, stejně jako v této diplomové práci ve spojení s atomovým fluorescenčním 

spektrometrem.  

Druhým nedostatkem je riziko ulpívání zinku na stěnách aparatury a jeho uvolňování 

při dalších měřeních. Zdá se, že tento problém by mohlo řešit promytí aparatury zředěnou 

kyselinou dusičnou (přibližně 5%) po dobu cca 5 minut, bylo by ale dobré nalézt i jiný, 

případně i rychlejší způsob. 

Nižších limitů stanovitelnosti a detekce by mohlo být dosaženo při použití 8-

hydroxychinolinu o vyšší čistotě. Zvýšení citlivosti metody by mohlo být dosaženo také 

zvýšením účinnosti generování, respektive omezením transportních ztrát. Jednou z možností 

dalšího zvýšení účinnosti generování by mohl být přídavek hydridotvorných prvků. 
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