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Abstrakt 

V rámci tejto bakalárskej práce boli optimalizované podmienky pre atomizáciu 

hydridotvorných prvkov selénu a olova v plazmových atomizátoroch s dielektrickou 

bariérou (DBD), pričom použitou detekčnou metódou bola atómová absorpčná 

spektrometria (AAS). Skúmané boli dva konštrukčné typy planárnych DBD 

atomizátorov, a to s lepenými a s naprášenými elektródami. Optimalizované boli hlavné 

dva parametre DBD atomizátoru, a to výkon zdroja napätia a prietok argónu ako 

plazmového plynu. Tiež bol študovaný vplyv zaradenia sušidla do aparatúry. Za 

optimálnych podmienok boli pre oba prvky určené analytické charakteristiky oboch 

plazmových atomizátorov a porovnané s najbežnejšie používaným kremenným 

multiatomizátorom (MMQTA). 

Najlepším prietokom argónu pre atomizáciu hydridu selénu bolo 75 cm3 min-1 pre 

oba typy DBD atomizátorov. Tento prietok bol v prípade selénu ako analytu optimálny aj 

pre MMQTA. Pre olovo boli ideálne prietoky 175 cm3 min-1 pre atomizátor s lepenými 

elektródami a 150 cm3 min-1 pre atomizátor s naprášenými elektródami, zatiaľ čo pre 

MMQTA bol použitý prietok 100 cm3 min-1. Optimálna hodnota výkonu zdroja napätia 

bola pre atomizátor s lepenými elektródami 21,2 W pre selén a 19 W pre olovo, zatiaľ čo 

pre naprášené elektródy to bolo 7,3 W pre selén a 13, 3 W pre olovo. Nafiónová trubica 

bola vybraná ako najvhodnejšie sušidlo pre oba študované analyty. Jej účinnosť bola 

overená pomocou optickej emisnej spektrometrie. 

Z nájdených analytických charakteristík vyplynulo, že pri stanovení selénu sú 

limity detekcie a citlivosti pre MMQTA a DBD atomizátory podobné, avšak pri stanovení 

olova dosahujú DBD atomizátory výrazne horších hodnôt ako MMQTA. 

 

 

 

 

Kľúčové slová: 

atómová absorpčná spektrometria, generovanie hydridov, atomizácia hydridov, 

plazmový atomizátor s dielektrickou bariérou (DBD)  
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Abstract 

Atomization conditions for selenium and lead hydrides in a dielectric barrier 

discharge (DBD) plasma atomizer with detection by atomic absorption spectrometry 

(AAS) were investigated in this work. Two designs of DBD atomizers were studied, the 

first one with glued electrodes and the second one with sputtered electrodes. The main 

experimental parameters were optimized, including supplied power and discharge gas 

(argon) flow rate. Additionally, the effect of several dryers was studied. Analytical figures 

of merit were determined for both plasma atomizers under the optimized conditions and 

compared to multiatomizer (MMQTA) as the most common hydride atomizer. 

The optimum flow rate for selenium determination was 75 cm3 min-1 Ar for both 

DBD atomizer designs as well as for MMQTA. In case of lead hydride atomization, ideal 

flow rate of argon was 175 cm3 min-1 for DBD atomizer with glued electrodes and 

150 cm3 min-1 with DBD atomizer with sputtered electrodes, while MMQTA required 

only 100 cm3 min-1Ar. The optimal power supply for DBD with sputtered electrodes was 

found significantly lower at 7.3 W for selenium and 13.3 W for lead. A dryer based on 

nafion  membrane was found as the most effective for both analytes studied. Its efficacy 

was verified by optical emission spectrometry. 

As for analytical performance, it was discovered that sensitivity and the detection 

limits in MMQTA and DBD atomizers are very similar to each other for selenium 

determination. On the contrary, these attributes were different for MMQTA and DBD 

atomizers in case of lead. 
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Zoznam použitých skratiek a symbolov 

A – ampér 

AAS – atómová absorpčná spektrometria 

AES – atómová emisná spektrometria 

AFS – atómová fluorescenčná spektrometria 

°C – stupeň Celzia 

cm – centimeter 

DBD – výboj s dielektrickou bariérou 

dm - decimeter 

EHQTA – externe vyhrievaný kremenný atomizátor 

FIT – plamienok v kremennej trubici 

g – gram 

GLS – separátor plynnej a kvapalnej fázy 

HG – generovanie hydridov 

ICP-MS – hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou 

kV – kilovolt  

l – liter  

LOD – limit detekcie 

LOQ – limit kvantifikácie 

µg – mikrogram 

µm – mikrometer 

min – minúta 
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mm – milimeter 

MMQTA – multiatomizátor 

ng – nanogram 

nm – nanometer 

PTFE – polytetrafluóretylén 

QTA – vyhrievaný kremenný atomizátor 

s - sekunda 

VCG – generovanie prchavých zlúčenín 

W – Watt 
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1. Úvod 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo ďalej optimalizovať podmienky atomizácie 

hydridov selénu a olova ako modelových analytov v plazmových atomizátoroch 

s dielektrickou bariérou (DBD). Medzi dielčie ciele patrilo predovšetkým: 

 nájdenie vhodného sušidla plynnej fázy vedenej zo separátoru fáz do 

atomizátoru pre účinné odstránenie vodnej pary 

 optimalizácia podmienok atomizácie hydridov oboch analytov v DBD 

atomizátore s naprášenými elektródami 

 určenie analytických charakteristík pre stanovenie selénu a olova 

hydridovou technikou s atomizáciou v DBD atomizátore s naprášenými 

elektródami za optimálnych podmienok 

 porovnanie týchto analytických charakteristík s charakteristikami 

dosahovanými v konvenčnom multiatomizátore (MMQTA) a DBD 

atomizátore s lepenými elektródami. 

Vykonané experimenty sú súčasťou grantového projektu riešeného na školiacom 

pracovisku. Motiváciou bolo porovnať citlivosť a detekčné limity dosahované pre Se a Pb 

ako modelové analyty v DBD atomizátoroch s lepenými a naprášenými elektródami, 

v oboch prípadoch s použitím napájacieho zdroja DBD atomizátoru so sínusovou 

moduláciou vysokého striedavého napätia. V blízkej budúcnosti je cieľom testovať 

napäťový zdroj s budením obdĺžnikovými pulzami. Tento zdroj však nie je kompatibilný 

s DBD atomizátormi s lepenými elektródami, možno ho použiť len pre DBD 

s naprášenými elektródami. Preto bolo nutné najprv vykonať porovnanie oboch typov 

DBD atomizátorov s jedným, sínusovo modulovaným zdrojom. 
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2. Teoretická časť 

2.1 Selén 

Selén je chemický prvok, ktorý sa v periodickej tabuľke prvkov nachádza 

v skupine číslo 16. Bol objavený v roku 1817 švédskym chemikom J. J. Berzeliom. Tento 

pozoroval červenohnedý depozit vznikajúci pri horení síry získanej z chalkopyritu, ktorý 

sa ťažil v baniach vo švédskom Fahlune. Po preskúmaní tohto materiálu bol objavený 

nový prvok, ktorý získal názov selén podľa gréckeho výrazu pre Mesiac [1]. 

Selén svojimi chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami pripomína síru a telúr, 

ktoré sa nachádzajú v periodickej tabuľke nad a pod ním. Zaujímavou vlastnosťou selénu 

je fotovodivosť, kedy v dôsledku absorpcie elektromagnetického žiarenia dochádza 

k výraznému zvýšeniu vodivosti materiálu [2].  Z hľadiska alotropie je už známych aspoň 

osem štruktúrne odlišných foriem selénu. Dve z nich sú tvorené cyklickými molekulami 

Se8 a vyskytujú sa vo forme červených monoklinických kryštálov. Za bežných 

podmienok je najstabilnejšia sivá kovová forma, ktorá vzniká z akejkoľvek inej pri 

teplote 200-220 °C [3]. 

Selén sa vyskytuje v zemskej kôre v rádoch 10-5 až 10-6 %. Z tohto dôvodu nie je 

jeho priame získavanie z minerálov časté ani ekonomicky výhodné. Najčastejšie sa 

získava z anódového sedimentu, ktorý vzniká pri elektrolytickej rafinácii medi, prípadne 

niklu. Ďalším zdrojom sú napríklad plyny vznikajúce pri pražení pyritu či pri spracovaní 

olova. Po pridaní malého množstva do skla slúži selén ako jeho odfarbovač. Naopak, 

vo vyšších koncentráciách dodáva sklu červenú farbu. Iné využitia selénu je možné nájsť 

v elektrotechnike, kde sa používa ako fotovodič, alebo v xerografii. V stopovom 

množstve je selén esenciálnym prvkom živých organizmov. Je súčasťou proteinogénnej 

aminokyseliny selenocysteín a mnohých enzýmov [2, 3, 4]. Napriek tomu je príjem 

selénu a jeho zlúčenín v nadmernom množstve toxický až letálny. Príznakom akútnej 

otravy je bolesť brucha a zvracanie, vyčerpanosť a vypadávanie vlasov. Vysoká 

koncentrácia selénu v pôde vedie k jeho akumulácii v rastlinách. Z tohto dôvodu sú 

chronickej toxicite selénu vystavení obyvatelia západných štátov USA a Číny, kde bola 

analyzovaná pôda vyhodnotená ako veľmi bohatá na selén [5]. 
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2.2 Olovo 

Olovo je jedným z pre ľudstvo najdlhšie známych kovov. V periodickej tabuľke 

prvkov sa nachádza v skupine číslo 14. V remeslách hrnčiarstva a keramiky bolo 

používané už v starovekom Egypte, rovnako ho vedeli spracúvať aj ďalšie antické 

civilizácie. Vedomosť o toxicite olova a možnosti otravy týmto prvkom sa datuje už do 

obdobia pred naším letopočtom [1]. 

V rámci fyzikálnych vlastností sa olovo vyznačuje typicky modrosivou farbou, 

kujnosťou, tvárnosťou, vysokou hustotou, vďaka čomu patrí medzi ťažké kovy, 

a rezistenciou voči korózii. Hoci je olovo súčasťou viacerých minerálov, tieto s výnimkou 

galenitu (PbS) nemajú v prírode kvantitatívne významné zastúpenie. Galenit je 

majoritným zdrojom olova. V súčasnosti olovo zohráva významnú úlohu ako materiál na 

výrobu zliatin, sekundárnych elektrochemických článkov či dokonca zbraní a munície.  

Schopnosť olova absorbovať elektromagnetické žiarenie o krátkych vlnových dĺžkach 

vedie k ďalšej jeho aplikácii, a to ako ochranný štít okolo jadrových reaktorov 

a časticových urýchľovačov [6]. 

Z hľadiska toxicity sú nebezpečné predovšetkým chronické účinky olova 

v organizme. Dochádza k jeho depozitu do kostí, čo má za následok poruchy krvotvorby. 

Olovo sa vyskytuje aj v alkylzlúčenine zvanej tetraethylolovo, ktoré vďaka svojej 

lipofilicite ľahšie prestupuje bunkovými membránami a teda je toxickejšie ako 

anorganické zlúčeniny olova. Zároveň olovo patrí do širokého spektra látok, ktoré 

poškodzujú nervový systém, obličky a pečeň [7]. 

2.3 Atómová spektrometria 

Atómové spektrometrické metódy sú založené na známom fakte, že elektróny sa 

v obale atómu nachádzajú na určitých energetických hladinách. Pre konkrétny kvantový 

stav elektrónu v atómoch jedného druhu, teda istý prvok, sú tieto hladiny identické 

a zároveň sú pre tento prvok špecifické. Najnižšia energetická hladina daného elektrónu 

sa nazýva základný stav a býva označovaná E0. Energie vyšších hladín sú nazývané 

excitované stavy. Prechod elektrónu z hladiny nižšej do hladiny vyššej môže byť spojený 

s absorpciou fotónu, čo je základom metódy zvanej atómová absorpčná spektrometria 

(AAS). Pri návrate elektrónu na nižšiu hladinu dochádza k emisii fotónu do ľubovoľného 
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priestorového uhlu, pričom meranie takto emitovaného žiarenia je predmetom atómovej 

fluorescenčnej spektrometrie (AFS). Ďalšou možnosťou prechodu elektrónu z nižšej na 

vyššiu hladinu je termické budenie. V tomto prípade sa potrebná energia získa kolíziou 

s inými časticami v plameni alebo plazme. Špecifické žiarenie, ktoré je následne 

spontánne emitované, odpovedá príslušnému prechodu a je základom pre techniky 

atómovej emisnej spektrometrie (AES) [8]. 

Technikami atómovej spektrometrie je možné detegovať a stanoviť viac než 70 

prvkov, pričom detekčné limity sa bežne pohybujú až do rádovo µg/l, v priaznivých 

podmienkach i menej. Ich výhodou je vysoká selektivita a rýchlosť realizácie. Nakoľko 

spektrometrické stanovenie atómových špécií je možné len v plynnej fáze, dôležitým 

krokom týchto metód býva samotná atomizácia, teda proces, pri ktorom dochádza 

k rozloženiu molekuly analytu na voľné atómy v plynnej fáze [9]. 

2.3.1 Atómová absorpčná spektrometria 

AAS je analytická metóda založená na meraní absorpcie charakteristického 

elektromagnetického žiarenia voľnými atómami prvku v plynnom stave [10]. Jedná sa 

o najčastejšie používanú spektrometrickú metódu, a to najmä vďaka jej ekonomickej 

nenáročnosti a inštrumentálnej jednoduchosti. Usporiadanie prístroja zahŕňa štyri 

základné časti. Ako zdroj žiarenia sú najbežnejšie používané výbojky s dutou katódou. 

Anódu predstavuje volfrámový drôtik, zatiaľ čo katóda musí byť vyrobená z prvku, na 

ktorého analýzu slúži. Za zdrojom žiarenia nasleduje atomizátor, ktorý slúži na 

prevedenie vzorku na atómy v plynnom stave. Ďalším komponentom je monochromátor, 

kde dochádza k izolácii žiarenia o požadovanej vlnovej dĺžke. Poslednú časť potom tvorí 

fotonásobič a detektor [9]. 

V praxi je možné stretnúť sa s metódou AAS pri analýze pitných a úžitkových vôd 

či v medicínskych analýzach, ďalej v potravinárskom priemysle alebo pri stanovení 

obsahu ťažkých kovov v životnom prostredí [11]. 

2.4 Generovanie prchavých zlúčenín 

Analyzovaná vzorka môže byť do atómového spektrometru privádzaná 

v kvapalnom alebo plynnom skupenstve. Rozšíreným spôsobom konverzie vzorky 

z kvapalného na plynné skupenstvo je generovanie prchavých zlúčenín (VCG, 
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z anglického volatile compound generation). Princíp tejto selektívnej derivatizácie 

analytu spočíva v realizácii vhodnej chemickej reakcie, ktorej výsledkom je prchavá 

zlúčenina skúmaného prvku [12]. VCG so sebou prináša viaceré výhody, ktoré vedú 

k výnimočnej citlivosti AAS metódy. K najvýraznejším z nich patrí separácia analytu od 

matrice vzorky a tým zníženie prípadných interferencií, vysoká účinnosť zavedenia 

plynného analytu do detektoru dosahujúca hodnôt takmer 100 % (oproti 5-10% účinnosti 

zhmľovania kvapalných vzoriek), nenáročnosť podmienok vyžadovaných pre následnú 

atomizáciu či jednoduchosť prekoncentrácie analytu v plynnej fáze za účelom zníženia 

detekčného limitu metódy [8, 12]. 

V súčasnej dobe je azda najpopulárnejšie generovanie binárnych hydridov (HG, 

z anglického hydride generation) prvkov ako As, Bi, Ge, Pb, Sb, Se, Sn či Te. Ďalej je 

možná generácia prchavých špécií i mnohých prechodných kovov. Tieto sa získavajú 

napríklad vo forme prchavých karbonylov v prípade Ni, Fe a Co, alebo oxidov Os, Ru. 

Stretnúť sa môžeme aj s generáciou prchavých chloridov, fluoridov, chelátov či alkylov 

mnohých ďalších prvkov periodického systému. Presná forma niektorých z nich, ako 

napríklad Zn a Cd, zatiaľ nie je s istotou určená [12]. 

Prevedenie analytu na prchavú zlúčeninu je možné dosiahnuť nielen chemickou 

reakciou, ale aj pôsobením elektrického prúdu alebo elektromagnetického žiarenia v UV 

oblasti. Na základe konkrétneho postupu tak rozdeľujeme generovanie na chemické, 

elektrochemické a fotochemické [10]. Chemickému generovaniu sa bližšie venuje 

kapitola 2.4.1. Elektrochemické generovanie prebieha v elektrolýtickej cele obsahujúcej 

anódu a katódu, na ktoré je vložené jednosmerné napätie. Elektródy sú vzájomne 

oddelené semipermeabilnou membránou. Proces generovania prchavej zlúčeniny analytu 

prebieha na katóde. Spočíva v jeho redukcii na elementárny stav a jeho hromadení na 

povrchu elektródy, ktoré je nasledované chemisorpciou atómov vodíku pochádzajúcich z 

molekúl vody za finálneho vzniku prchavého hydridu [13, 14]. Pre fotochemické 

UV generovanie je potrebná Hg výbojka ako zdroj UV žiarenia, okolo ktorej je ovinutá 

reakčná cievka. Do kvapalnej vzorky sa pridávajú nízkomolekulárne karboxylové 

kyseliny, najčastejšie mravčia alebo octová. Pôsobením žiarenia dochádza k fotolýze 

týchto kyselín a následne radikálovým reakciám, ktorých výsledkom je fotoredukcia 

prítomného analytu na jeho prchavú špéciu [10, 15]. 
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Zaujímavosťou je vplyv valencie analytu vo vzorke na proces VCG. V prípade Se 

a Te je možné generovať prchavé hydridy len v prípade, že sa nachádzajú v oxidačnom 

stave +IV. V prípade As a Sb sa dajú vygenerovať hydridy z oxidačného stavu +III aj +V, 

avšak mocenstvo analytu má vplyv na kinetiku reakcie, nakoľko bolo zistené, že 

trojmocné špécie reagujú rýchlejšie ako päťmocné [8].  

Je dôležité pripomenúť, že hoci sa s VCG stretávame najčastejšie v rámci metód 

AAS, tento spôsob zavádzania analytu separovaného od matrice vzorky môže byť 

spojený aj s inými detekčnými technikami. VCG sa tak môže objaviť ako derivatizačná 

technika v plynovej a kvapalinovej chromatografii či ostatných spektrometrických 

technikách (AFS, AES) [16]. 

2.4.1. Chemické generovanie prchavých hydridov 

Najstaršou spomedzi techník HG je chemické generovanie, používané už od 70. 

rokov 20. storočia. Samotný proces sa skladá z viacerých krokov. Prvým z nich je 

redukcia analytu na prchavú špéciu. Pôvodne úlohu redukčného činidla plnil kovový 

zinok, ktorého reakcia v kyslom prostredí dávala vznik nascentnému vodíku. Zinok bol 

postupne nahradený tetrahydroboritanom sodným (NaBH4), ktorý je aktuálne takmer 

jediným reduktantom používaným pre HG. NaBH4 býva naviac stabilizovaný približne 

0,5% roztokom hydroxidu draselného (KOH). Roztok analytu okyslený prídavkom 

kyseliny chlorovodíkovej (HCl) reaguje s redukčným činidlom za vzniku už 

spomínaného nascentného vodíku, ktorý ďalej reaguje s analytom v iónovej forme za 

vzniku hydridu príslušného prvku. V skutočnosti je redukcia analytov pomocou NaBH4 

zložitejšia, prebieha niekoľkostupňovým mechanizmom cez viacero reakčných 

intermediátov, ktorými sú boránové komplexy analytu, ako popisuje [17]. Druhým 

krokom je oddelenie prchavého hydridu analytu od kvapalnej matrice a jeho uvoľnenie 

do plynnej fázy, ku ktorému dochádza v tzv. separátore fáz. Dôležitú rolu tu hrá plynný 

vodík, ktorý vzniká ako ďalší z produktov rozkladu NaBH4. Posledným krokom je potom 

transport hydridu do atomizátoru. K tomu slúži prúd inertného nosného plynu, 

najčastejšie Ar či N2 [8]. 
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2.5 Atomizácia prchavých zlúčenín 

Proces prevedenia analytu do stavu voľných atómov sa nazýva atomizácia. Na jej 

realizáciu slúži atomizátor. Aktuálne existuje celá škála rôznych typov atomizátorov, 

spomedzi ktorých sú dominantné grafitové či plameňové pre kvapalné vzorky a kremenné 

v prípade techniky generovania prchavých zlúčenín. Okrem kremenných možno 

v technike VCG použiť tiež moderné plazmové atomizátory [8]. Teplota atomizátoru 

musí dosahovať hodnôt vyžadovaných pre atomizáciu, ale zároveň by nemala byť tak 

vysoká, aby viedla k výraznejšej excitácii atómov [11]. V prípade atomizácie 

pripravených prchavých zlúčenín je postačujúca nižšia teplota atomizátoru. Ďalšie 

pozitíva boli sumarizované v kapitole 2.4.  

2.5.1 Kremenné atomizátory 

Vyhrievané kremenné atomizátory (QTA, z angl. quartz tube atomizer) sú 

považované v spojení s VCG za najvyužívanejšie atomizátory v súčasnej analytickej 

chémii. Charakteristický je ich tvar písmena T. Optické rameno sa nachádza v ose 

spektrometru, je vyhrievané na potrebnú atomizačnú teplotu a je to miesto, kde dochádza 

k vzniku voľných atómov. Prívodné rameno má za úlohu prinášať plynnú fázu zo 

separátoru fáz do optického ramena. Plynná fáza obsahuje nielen prchavú zlúčeninu 

analytu, ale aj inertný nosný plyn, najčastejšie Ar či N2, ďalej H2 vzniknutý rozkladom 

NaBH4, kvapky aerosólu strhnuté prúdom nosného plynu a stopové množstvo O2, ktorý 

sa vyskytuje ako nečistota v nosnom plyne, je rozpustený vo vzorke a v reagenciách alebo 

preniká zo vzdušnej atmosféry okolo systému. Vo vyhrievanej zóne atomizátoru reakciou 

vodíkom a kyslíkom vzniká oblak reaktívnych vodíkových radikálov [18]. Hustota tohto 

oblaku klesá s narastajúcou vzdialenosťou od najhorúcejšej zóny atomizátoru. Reakciou 

H radikálov s hydridom analytu vznikajú voľné atómy analytu. Celý radikálový 

mechanizmus popisujú reakcie 1-5 [8], ktoré ako príklad uvádzajú vznik voľných atómov 

Se z jeho hydridu SeH2: 

H∙ + O2 ↔ OH∙ + H∙  (1) 

O∙ + H2 ↔ OH∙ + H∙  (2) 

OH∙ + H2 ↔ H2O + H∙  (3) 

SeH2 + H∙ ↔ SeH + H2  (4) 

SeH + H∙ ↔ Se + H2   (5) 
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Voľné atómy analyzovaného prvku sú odvádzané z atomizátoru ako súčasť 

nosného plynu alebo dochádza k chemickým reakciám vedúcim k ich zániku, nakoľko 

mimo oblaku H radikálov sú voľné atómy veľmi nestabilné. 

Klasicky boli rozlišované dva typy QTA. Plamienok v kremennej trubici (FIT, 

z angl. flame in tube) je typ nevyhrievaného atomizátoru, do ktorého je kapilárou 

privádzaný kyslík a do nosného plynu je pridávaný vodík. Vo vnútri atomizátoru vzniká 

miniatúrny plamienok. V ňom sa tvorí oblak H radikálov a dochádza k atomizácii 

prchavej zlúčeniny. Oblasť H radikálov je pritom fixne lokalizovaná v blízkosti konca 

prívodnej kapiláry kyslíku do atomizátoru. Fungovanie FIT vyžaduje prítomnosť veľkého 

množstva vodíku, ktorý podporuje horenie plamienku. 

Druhou formou je externe vyhrievaný kremenný atomizátor (EHQTA, z angl. 

externally heated quartz tube atomizer). Ten môže byť vyhrievaný pomocou plameňa 

acetylén – vzduch alebo za použitia odporovej piecky. Teplota v atomizátore je pritom 

oproti FIT výrazne nižšia a pohybuje sa v rozmedzí od 700 do 1100 °C. Oblak 

H radikálov tu vzniká vďaka reakcii prítomného vodíku a malého množstva kyslíku. 

EHQTA sa od FIT odlišuje tiež variabilitou polohy tohto oblaku v závislosti na 

experimentálnych podmienkach. 

Oba spomenuté atomizátory spája dlhá doba života voľných atómov v optickom 

ramene a z toho vyplývajúca vysoká citlivosť stanovenia. Na druhej strane, ich spoločnou 

nevýhodou je vysoká reaktivita atómov po opustení malej zóny H radikálov. Túto 

výraznú nevýhodu sa v súčasnosti pokúša odstrániť nový typ QTA nazývaný 

multiatomizátor (MMQTA, z angl. multiple microflame quartz tube atomizer). Je 

podobný konvenčným QTA, avšak horizontálne optické rameno je tvorené vnútornou 

a vonkajšou trubicou, má dve steny. Vnútorná trubica je perforovaná po celej svojej 

dĺžke. Do priestoru medzi koncentrické trubice je privádzaný kyslík alebo vzduch, ktorý 

ďalej prechádza do internej optickej trubice. Táto konštrukčná úprava vedie k tomu, že 

v porovnaní s konvenčnými QTA je oveľa väčšia časť objemu MMQTA zaplnená 

H radikálmi. Vznikajú totiž nielen na začiatku horúcej zóny ako v EHQTA, ale aj 

v blízkosti každého otvoru vďaka prítomnému vodíku a privádzanému kyslíku. Predlžuje 

sa tak životnosť voľných atómov a zabraňuje sa ich reakciám, čo vedie k lepšej odolnosti 

voči interferenciám [8, 19]. 
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2.5.2 Plazmové atomizátory 

Inou spomedzi ciest, ktorými je možné atomizovať prchavú formu analytu, je 

použitie netermálnej plazmy. Pre vznik atomizujúcej plazmy postačuje nižšia teplota, než 

je tomu pri QTA. V moderných analytických prácach sa pristúpilo k používaniu 

plazmového výboja s dielektrickou bariérou (DBD, z angl. dielectric barrier discharge). 

Ide o plynové výboje nízkeho výkonu, ktoré pracujú za atmosférického tlaku. Vhodným 

plynom je argón či hélium. Plazma vzniká medzi dvoma kovovými elektródami, od 

ktorých je separovaná dielektrickou bariérou. Táto býva vyrobená zo skla alebo 

kremenného skla a bráni kontaminácii analyzovanej vzorky elektródovým materiálom 

[10, 20, 21]. 

Vložením vysokého striedaného napätia (v jednotkách kV) na paralelne 

umiestnené elektródy vzniká plazmový výboj, v ktorom dochádza k tvorbe 

vysokoenergetických elektrónov. Vzhľadom k značnej kinetickej energii elektrónov 

dochádza k zrážkam s časticami plynu, čím vznikajú ďalšie reaktívne častice vedúce 

k atomizácii analyzovanej vzorky. Samotný mechanizmus atomizácie je zhodný 

s radikálovým mechanizmom v QTA. Bolo preukázané, že aj v DBD atomizátore 

vznikajú vodíkové radikály, ktorých prítomnosť je pre atomizáciu hydridov kľúčová [22]. 

Medzi pozitívnymi aspektami DBD plazmového atomizátoru je vhodné 

vyzdvihnúť jednoduchosť jeho výroby, nízku spotrebu elektrickej energie a obecne malé 

finančné náklady spojené s používaním. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o prenosné a malé 

zariadenie, svoju rolu môže zohrávať predovšetkým v miniaturizovaných spektrometroch 

vhodných pre terénnu analýzu. Naopak, v porovnaní s inými atomizátormi vyžadujú 

starostlivú optimalizáciu podmienok pre každý analyt a môžu byť náchylnejšie na 

prítomnosť interferujúcich zložiek vo vzorke [23]. 

2.5.3 Grafitové atomizátory 

Pre stanovenie hydridotvorných prvkov je ďalej možné použiť grafitové 

atomizátory, ktoré sa rutinne používajú pre atomizáciu kvapalných vzoriek. V prípade 

VCG sa väčšinou tieto atomizátory používajú v kombinácii s prekoncentráciou analytu 

v atomizátore, jedná sa o tzv. in-situ zachytávanie. Grafitová kyveta slúži nielen ako 

atomizátor, ale zároveň aj ako prekoncentračná cela. Vzniknutý hydrid je najprv pri 

teplote 200-800 °C zachytávaný v grafitovej kyvete. Následne výrazným zvýšením 
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teploty dôjde k atomizácii zachyteného hydridu, pričom mechanizmus je analogický ku 

atomizácii v QTA. Tento postup implikuje značný nárast detekčnej schopnosti metódy a 

pokles vplyvu interferencií [24]. 

2.5.4 Plameňové atomizátory 

Krátko po zavedení HG techniky boli ako prvé atomizátory aplikované vtedy 

známe plamene o zložení acetylén – vzduch alebo acetylén – oxid dusný, ktorý pôvodne 

slúžil ako atomizátor pre zhmľované kvapalné vzorky. Neskôr sa do praxe dostal difúzny 

plameň na štrbinovom horáku. Od ich používania sa však kvôli nevhodným vlastnostiam, 

predovšetkým vysokému šumu a veľkému zriedeniu analytu plynnými zložkami 

plameňa, upustilo. Difúzny plameň bol pre techniku HG ďalej miniaturizovaný, namiesto 

usporiadania štrbinového horáku sa používa difúzny plamienok horiaci na ústí kremennej 

trubice o priemere cca 0,5 cm, čím je výrazne znížený jeho šum. Do trubice sa privádza 

prchavá špécia analytu spolu s inertným nosným plynom, pričom ako palivo slúži vodík. 

Horenie podporuje kyslík prítomný v okolitej atmosfére. Teplota plameňa sa v jeho 

rôznych častiach líši a pohybuje sa v hodnotách 150-1300 °C. Najhorúcejšie sú vonkajšie 

okraje plameňa, kde prebieha reakcia paliva a kyslíku. Podobne ako pri predchádzajúcich 

spomenutých atomizátoroch vznikajú H radikály slúžiace k samotnej atomizácii hydridu. 

H radikály difundujú z okrajov plameňa i do chladnejších častí vnútri. Voľné atómy 

analytu sa tak nachádzajú v celom objeme plameňa. Hoci je difúzny plameň dobre odolný 

voči atomizačným interferenciám, z dôvodu krátkeho zotrvania voľných atómov 

v optickej osi dosahuje horšie detekčné limity. Tento druh atomizátoru sa uplatňuje 

predovšetkým v AFS [19]. 
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3. Experimentálna časť 

3.1 Použité chemikálie a ich príprava 

Na riedenie a prípravu všetkých roztokov bola používaná deionizovaná voda 

získaná zo zariadenia Watrex Ultrapur (Watrex, USA). 

Vzorky selénu a olova boli pripravované zo štandardných zásobných roztokov 

o koncentrácii 1000 µg cm-3 Se (Fluka, Švajčiarsko), resp. 1000 µg cm-3 Pb (Analytika, 

Česká republika). Štandardy boli riedené 1 mol dm-3 HCl (Se), resp. 0,1 mol dm-3 HCl 

(Pb) pripravovanej z koncentrovanej 37% HCl o čistote p.a. (Merck, Nemecko). 

V prípade štandardu olova bol do štandardu pridávaný ešte K3[Fe(CN)6] o čistote p.a. 

(Carl Roth GmbH, Nemecko) tak, aby jeho výsledná koncentrácia v roztoku bola 1%. 

Vždy bol pripravený 1 µg cm-3 zásobný roztok analytu skladovaný v chladničke, 

z ktorého boli každý deň pripravované roztoky o požadovaných koncentráciách.  

Ako redukčné činidlo pre selén bol používaný 0,5% roztok NaBH4 pripravený 

rozpustením príslušného počtu pevných tabliet o hmotnosti 1 g a o čistote ≥ 97% (Sigma 

Aldrich, Nemecko), pridaním roztoku KOH o čistote p.a. (Lach – Ner, Česká republika) 

tak, aby vznikol jeho 0,4% roztok a doplnením po rysku deionizovanou vodou. Redukčné 

činidlo pre olovo bolo pripravené totožným spôsobom, avšak koncentrácia NaBH4 bola 

2%. Redukčné činidlo bolo vždy pripravované čerstvé, prípadne skladované v uzavretej 

nádobe v mrazničke z predchádzajúceho dňa. 

Ako slepý pokus bol pri práci so selénom do hydridového generátoru privádzaný 

roztok HCl o koncentrácii 1 mol dm-3. Pri generovaní prchavého hydridu olova sa jednalo 

o roztok HCl o koncentrácii 0,1 mol dm-3 a 1% roztok K3[Fe(CN)6]. 

Ako nosný plyn bol používaný argón o čistote 99,996% (SIAD, Česká republika). 

Zdrojom vzduchu privádzaného do MMQTA pri meraní selénu bol kompresor 

umiestnený v laboratóriu. Používaný prietok vzduchu bol 20 cm3 min-1. 

Na čistenie MMQTA bola používaná zmes 65% HNO3 o čistote p.a. (Lach – Ner, 

Česká republika) a 38% HF o čistote p.a. (Spolchemie, Česká republika) v pomere 7:3. 

Pri skúmaní účinnosti sušidiel boli postupne do patróny nadávkované tieto 

chemikálie v pevnej forme: NaOH o čistote p.a. (Penta s.r.o., Česká republika), CaCl2 

(Lachema, Česká republika) a silikagél (Sigma Aldrich, Nemecko). Ďalej bola použitá 

96% H2SO4 (Lach-Ner, Česká republika) v sklenenej uzavretej nádobke s prívodnou 
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a odvodnou hadičkou. Bol skúmaný tiež efekt sušiacej trubice s nafiónovou membránou 

o dĺžke 12´´ a vnútornom priemere 0,11´´ (Chromservis s.r.o, Česká republika). Nafión 

je organický kopolymér na báze teflónu, ktorého membrány majú schopnosť prepúšťať 

vodnú paru. Tubulárna membrána uzavretá v plastovej trubici tak umožňuje úspešný 

prechod analytu do atomizátoru bez výrazných strát a súčasné odstránenie nežiaducej 

vody, pričom sa k aktívnemu odnášaniu vody používa tok suchého inertného plynu (Ar, 

N2) v ráde jednotiek dm3 min-1 dávkovaný z vonkajšej strany membrány [25]. Ďalej bol 

testovaný efekt zapojenie PTFE filtru o porozite 0,45 µm. Posledným testovaným 

sušidlom bola sklenená U-trubica (dĺžka 65 cm, vnútorný priemer 2,5 mm, vonkajší 

priemer 4,3 mm), ktorá bola vložená do kúpeľa voda/ľad a vytemperovaná na 0 °C (dĺžka 

chladenej časti 40 cm). 

3.2 Použité prístroje a zariadenia 

Na meranie odozvy analytu bol používaný atómový absorpčný spektrometer 

AA-7000 Shimadzu (Shimadzu Corporation, Japonsko). Ako zdroje žiarenia pre oba 

prvky slúžili výbojky s dutou katódou (Varian, Austrália). Vlnová dĺžka pre stanovenie 

Se bola 196 nm, šírka spektrálnej štrbiny bola 0,7 nm a napájací prúd bol 23 mA. Vlnová 

dĺžka pre stanovenie Pb bola 283,3 nm, šírka spektrálnej štrbiny 0,5 nm a napájací prúd 

bol 10 mA. 

Na atomizáciu boli použité nasledujúce atomizátory: 

 MMQTA 2 kusy pre atomizáciu Se (č. MH028) a Pb (č. MH008) 

 DBD atomizátory s lepenými elektródami – 2 kusy pre Se a Pb 

 DBD atomizátory s naprášenými elektródami – 2 kusy pre Se a Pb 

Oba kusy MMQTA boli totožnej konštrukcie, ich optické rameno bolo tvorené 

dvomi koncentrickými trubicami, tzv. vnútornou a vonkajšou trubicou. Vnútorný priemer 

vnútornej trubice MMQTA použitých v tejto práci činí 6 mm a trubice je po celej dĺžke 

perforovaná 14 otvormi. Vonkajšia trubica, ktorej vonkajší priemer bola 14 mm, je 

kompaktná. Celková dĺžka dvojplášťového prívodného ramena bola 100 mm. Toto 

rameno bolo rovnako tvorené dvomi trubicami, ktoré ale neboli perforované. Vnútorná 

trubica s vnútorným priemerom 2 mm slúžila k prívodu plynnej fázy zo separátoru fáz 

(GLS). Vonkajšia trubica prívodného ramena slúžila na prívod vzduchu do optického 
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ramena. Konštrukcia MMQTA je bližšie popísaná v prácach [26, 27] a zobrazená na 

Obr. 3.1. 

 

Obr. 3.1: Konštrukcia MMQTA 

 

Oba typy DBD atomizátorov boli z kremenného skla a líšili sa len konštrukciou 

elektród. Kremenné telo sa skladalo z optického ramena obdĺžnikového prierezu o dĺžke 

75 mm, výške 15 mm a šírke 3 mm. V strede optického ramena bolo pritavené prívodné 

rameno kruhového prierezu o dĺžke 20 mm, vnútornom priemere 2 mm a hrúbke steny 

1 mm. 

DBD atomizátor s lepenými elektródami (Obr. 3.2A) mal dve medené elektródy 

(dĺžka 50 mm, šírka 5 mm a hrúbka 0,15 mm) nalepené na strednej časti kremenného tela. 

Povrch elektród bol zvonku pokrytý izolačnou vrstvou z epoxidovej živice k zabráneniu 

vzniku parazitného povrchového výboja. DBD atomizátor bol umiestnený v nosnom 

rámčeku z polyvinylchloridu, ktorý chránil DBD pred mechanickým poškodením 

a uľahčoval umiestnenie atomizátoru do optickej osi spektrometru. Na spodnej časti 

nosného rámčeka bol umiestnený ventilátor, bežne používaný pre chladenie počítačov, 

ktorého účelom bolo chladenie DBD atomizátoru vzduchom. 

DBD atomizátor s naprášenými elektródami (Obr. 3.2B) mal dve elektródy 

obdĺžnikového tvaru o rozmeroch 5x50 mm. Ich plocha a umiestnenie bolo rovnaké ako 

u DBD s lepenými elektródami. Príprava elektród bola nasledovná: na kremenné telo bola 

naprášená vrstva chrómu o hrúbke 20 nm, cez ktorú bola naprášená vrstva medi o hrúbke 

200 nm. Konštrukcie oboch DBD atomizátorov sú detailne popísané v práci [28]. 
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Obr. 3.2: DBD atomizátory s lepenými (A) a naprášenými  (B) elektródami 

 

Na externé vyhrievanie MMQTA bola použitá odporová piecka (Perkin Elmer, 

USA) s regulátorom teploty (MSVT-1, Ústav analytické chemie AV ČR) 

a termočlánkovým senzorom teploty typu K (Omega Engineering, USA). Ako zdroj 

napätia pre oba typy DBD atomizátorov bol použitý zdroj so sínusovým priebehom 

funkcie vysokého napätia skladajúci sa z frekvenčného generátoru (28 kHz) 

a vysokonapäťového transformátoru (Lifetech, Česká republika). 

Pre meranie optických emisných spektier v plazmovom DBD atomizátore bol 

použitý miniatúrny optický emisný spektrometer, model BLACK-Comet C (StellarNet 

Inc., USA) osadený konkávnou mriežkou pokrývajúcou spektrálny rozsah 183 až 850 nm. 

Žiarenie z výboja DBD atomizátoru bolo do spektrometru vedené pomocou optického 

vlákna s vnútorným priemerom 1000 µm (F1000-UVVIS-SR-1). Optické vlákno 

spektrometru bolo umiestnené do pozdĺžnej osy optického ramena atomizátoru. 

3.3 Aparatúra pre generovanie prchavých špécií 

Aparatúra určená ku generovaniu prchavých hydridov pozostávala 

z peristaltických púmp a tygonových čerpacích hadičiek, teflónových hadičiek, 

dávkovacieho ventilu vrátane dávkovacej cievky a GLS. Reagencie boli do hydridového 

generátoru pumpované činnosťou štvorkanálovej peristaltickej pumpy (Ismatec, 

Švajčiarsko). Roztok nosiča (slepého pokusu) bol nasávaný cez tygonovú hadičku 

s vnútorným priemerom 1,02 mm, zatiaľ čo na čerpanie roztoku tetrahydroboritanu 

sodného slúžila hadička s vnútorným priemerom 0,51 mm. Roztok obsahujúci analyt či 

prípadne slepý pokus bol dávkovaný do dávkovacej cievky o objeme 0,5 cm3 manuálne 

pomocou injekčnej striekačky a otáčaním dávkovacieho ventilu. Ďalej bol pomocou 

A B 
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T-spoja privádzaný argón ako nosný plyn, pričom jeho prietok bol regulovaný 

hmotnostným prietokomerom (Omega Engeneering, USA). GLS o objeme približne 

10 cm3 slúžil k oddeleniu plynnej fázy od fázy kvapalnej. Odpadná kvapalná fáza bola 

odvádzaná tygonovou hadičkou s vnútorným priemerom 2,17 mm zapojenou do 

jednokanálovej peristaltickej pumpy (Ismatec, Švajčiarsko). Plynná fáza obsahujúca 

analyt bola vedená z GLS do atomizátoru. Pri hľadaní vhodných sušidiel bola naplnená 

patróna, vialka či sušiaca trubica zapojená práve medzi GLS a atomizátor. Usporiadanie 

aparatúry je znázornené na Obr. 3.3. 

 

Obr. 3.3: Schéma aparatúry pre generovanie prchavých špécií (PC – peristaltické 

čerpadlo, DV – dávkovací ventil, VZ – vzorek, O – odpad, RC – reakčná cievka, 

GLS - separátor fáz, S – sušidlo, MMQTA – multiatomizátor) 

3.4 Postup práce 

Peristaltické pumpy boli pravidelne kalibrované a nastavené tak, aby prietoková 

rýchlosť činila 4,0 cm3 min-1 pre nosič (slepý pokus) a  1,2 cm3 min-1 pre 

tetrahydroboritam sodný. Po manuálnom nasatí štandardu do injekčnej striekačky 

a naplnení dávkovacej slučky bol prepnutý dávkovací ventil. Zmiešaním reagencií 

a roztoku štandardu došlo ku vygenerovaniu prchavého hydridu analytu. Zmes bola 

vedená do GLS a oddelená plynná fáza ďalej pokračovala do atomizátoru, kde prebehla 

atomizácia analytu, zatiaľ čo odpadná kvapalná fáza bola odvádzaná z GLS hadičkou 

s prietokovou rýchlosťou 6,0 cm3 min-1. Merania boli realizované v režime tzv. on-line 

atomizácie. Signál bol zaznamenávaný počas 90 až 120 sekúnd a následne spracovaný 

pomocou programov špecifikovaných v kapitole 3.5. 

Pri práci s MMQTA bolo optické rameno atomizátoru pred začatím merania 

vyhriate na 900 °C. Pri poklese signálu či podozrení na znečistenie atomizátoru bol tento 
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premytý zmesou kyselín dusičnej a fluorovodíkovej v pomere 7:3 a potom dôkladne 

vypláchnutý deionizovanou vodou. DBD atomizátory boli čistené zriedenou HNO3 (1:2). 

3.5 Spracovanie nameraných dát 

Dáta namerané v programe WizAArd (verzia 5.02, Shimadzu Corporation, 

Japonsko) boli vyhodnocované pomocou programu LabSolutions (verzia 5.63 SP1, 

Shimadzu Corporation, Japonsko). Tento program pomocou užívateľom nastavenej 

základnej línie vypočítal plochu píku odpovedajúcu množstvu prítomného analytu. 

Hodnoty boli ďalej vyhodnocované v programe Microsoft Excel 2016. 

4. Výsledky a diskusia 

4.1 Vplyv sušidla 

Nežiadúcim vedľajším produktom HG techniky je určité množstvo vody vo forme 

aerosólu a vodnej pary, pričom oboje je súčasťou plynnej fázy putujúcej do atomizátoru. 

Ich odstránenie môže byť založené na kondenzácii vody pri teplotách nižších ako 0°C 

alebo využití niektorého spomedzi známych chemických sušidiel [25]. V tejto práci boli 

skúmané rôzne typy sušidiel a študovaná ich vhodnosť pre čo najúčinnejšie odstránenie 

vodnej pary bez toho, aby dochádzalo k stratám analytu na použitom sušidle. 

 Ako sušidlá boli postupne použité chemikálie a látky s hygroskopickými 

účinkami - pevný hydroxid sodný a chlorid vápenatý, silikagél a koncentrovaná kyselina 

sírová. Ďalej boli študované sušidlá oddeľujúce vodnú paru na fyzikálnom princípe – 

sušiaca trubica z nafionu a chladená U-trubica. Okrem týchto metód bol študovaný aj 

efekt PTFE filtru. Membrána filtru je síce schopná zachytávať kvapôčky aerosólu, avšak 

nestačí na zachytenie vodnej pary, čo dosvedčujú aj výsledky v práci [29]. Posledným 

testovaným sušidlom bola v ľade chladená sklenená U-trubica. Bol využitý fakt, že tenzia 

vodnej pary rastie s rastúcou teplotou. Pri schladení plynnej fázy došlo k čiastočnej 

kondenzácii vodnej pary v U-trubici. Všeobecne možno konštatovať, že úspešnosť 

eliminácie vody bez súčasnej straty hydridu analytu vedie k zvýšeniu citlivosti metódy. 

Miera vplyvu vody na stanovenie sa líši podľa typu atomizátoru a konkrétneho 

analytu. Vďaka vysokej teplote vnútri MMQTA existuje predpoklad, že väčšina vody sa 

odparí ešte pred vstupom do optického ramena. Na rozdiel od vysokej teploty v MMQTA, 
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plazma v DBD atomizátore vzniká pri nižšej teplote a preto je efekt vzniknutého aerosólu 

a pary významnejší. Teplota DBD atomizátoru je aj po niekoľkých hodinách jeho činnosti 

nižšia než 100°C, spektroskopické merania viedli k odhadu teploty plynnej fázy 500 K 

[22]. Preto prítomnosť vodnej pary odčerpáva energiu dodávanú pre vznik plazmy a môže 

spôsobiť až jej zhasínanie. Z tohto dôvodu je potom atomizácia menej efektívna a signál 

analytu klesá [30]. V tejto práci bol vplyv sušidiel na signál analytu študovaný najprv 

s použitím MMQTA atomizátoru. Výrazný pokles signálu bol interpretovaný ako strata 

analytu sorpciou v sušidle. S použitím DBD atomizátoru s lepenými sušidlami boli 

testované len také sušidlá, ktorých použitie neviedlo k vysokým stratám analytu.  

4.1.1 Vplyv sušidla na stanovenie selénu 

Sušidlá na báze NaOH, CaCl2 a silikagélu ovplyvnili stanovenie Se veľmi 

negatívne, pretože okrem požadovaných častíc vody absorbovali aj vygenerovaný hydrid 

tak intenzívne, že signál analytu vzhľadom k citlivosti metódy nebol detekovateľný (viď 

Tab. 4.1). Preto tieto sušidlá neboli v spojení s DBD atomizátorom testované. Žiadaný 

efekt nebol dosiahnutý ani použitím kyseliny sírovej, kde signál v MMQTA odpovedal 

len približne 8% z pôvodného signálu a z tohto dôvodu nebola ani kyselina sírová 

testovaná pre DBD atomizátor. Zapojením PTFE filtru došlo v oboch atomizátoroch 

k poklesu signálu o 20 až 30%. Na druhej strane, veľmi pozitívny efekt malo zapojenie 

sušiacej trubice s nafionovou membránou. V oboch atomizátoroch došlo k nárastu 

signálu až o polovicu pôvodnej hodnoty. Účel splnila aj vychladená U trubica, jej 

zapojením narástol signál v MMQTA o tretinu a v DBD atomizátore o 13% pôvodnej 

hodnoty. Výrazný nárast signálu Se v DBD atomizátore v prítomnosti nafiónovej 

membrány a chladenej U-trubice ako sušidiel možno vysvetliť menšími stratami energie 

v plazme, ako bolo diskutované vyššie. V prípade MMQTA je nárast signálu použitím 

týchto sušidiel prekvapivý. Dá sa ale vysvetliť tak, že i malé množstvo zvyšnej vody sa 

podieľa na reakciách vedúcich k zániku voľných atómov v atomizátore. Zapojením 

sušidla do systému sú zánikové reakcie pomalšie alebo prebiehajú v menšom množstve. 

Porovnanie jednotlivých sušidiel uvádza Tabuľka 4.1. 
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Tab. 4.1: Vplyv rôznych sušidiel na signál Se v MMQTA a DBD atomizátore. 

Relatívny signál vztiahnutý na signál bez sušidla. 

sušidlo relatívny signál, % 

 MMQTA DBD atomizátor 

bez sušidla 100 100 

NaOH n. d. - 

CaCl2 n. d. - 

silikagél n. d. - 

H2SO4 8 ± 1 - 

PTFE filter 82 ± 5 69 ± 2 

chladená U trubica 137 ± 6 113 ± 10 

nafiónová trubica 150 ± 1 143 ± 2 

n. d. – signál Se nebol detegovaný 

4.1.2 Vplyv sušidla na stanovenie olova 

V prípade olova je vhodné poznamenať, že vznik aerosólu pri generovaní prchavej 

zlúčeniny bol výraznejší, lebo chemická reakcia v GLS je s použitím 2% roztoku NaBH4 

búrlivejšia. Podľa Tab. 4.2 sa trendy výsledkov rôznych druhov sušidiel pre stanovenie 

olova zhodujú s výsledkami pre selén uvedenými v Tab. 4.1. S použitím NaOH, CaCl2 

a silikagélu nebol signál analytu vôbec detegovaný kvôli kvantitatívnemu záchytu analytu 

v patróne naplnenej týmito sušidlami. PTFE filter znížil signál v MMQTA asi o 10%, 

v DBD atomizátore nebol pokles pozorovaný vôbec. Tieto výsledky sú porovnateľné 

s výsledkami získanými pre stanovenie olova v predchádzajúcej štúdii [29]. Sušidlo na 

báze NaOH viedlo k 100% potlačeniu signálu Pb v MMQTA, zatiaľ čo koncentrovaná 

H2SO4 potlačovala signál v tomto atomizátore o 80%. PTFE filter spôsobil pokles signálu 

v MMQTA o 13%, v DBD atomizátore nebol pokles signálu signifikantný [29]. 

Výsledky namerané v tejto práci sú veľmi dobre zhodné so spomenutými publikovanými 

výsledkami. Výhodou súčasnej štúdie je vyšší počet testovaných sušidiel a fakt, že 

konečne boli nájdené účinné sušidlá. Meranie s vychladenou U-trubicou pre DBD 

atomizátor dosiahlo takmer rovnaké výsledky ako bez nej, pre MMQTA ale poslúžila 

k zdvihnutiu signálu o približne 20%. Najefektívnejším sušidlom bol opäť nafion, hoci 
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v porovnaní s meraním pre selén bol nárast signálu o niečo miernejší, s výsledkami 132% 

pre MMQTA a 114% pre DBD atomizátor. 

Tab. 4.2: Vplyv rôznych sušidiel na signál Pb v MMQTA a DBD atomizátore. 

Relatívny signál v prítomnosti sušidla vztiahnutý na signál bez sušidla. 

sušidlo relatívny signál, % 

 MMQTA DBD atomizátor 

bez sušidla 100 100 

NaOH n. d. - 

CaCl2 n. d. -  

silikagél n. d. - 

H2SO4 10 ± 1 - 

PTFE filter 90 ± 2 104 ± 9 

chladená U trubica 119 ± 2 97 ± 2 

nafiónová trubica 132 ± 7 114 ± 2 

n. d. – signál Pb nebol detegovaný 

Nafionová trubica bola vybraná ako najvhodnejšie sušidlo pre oba študované 

analyty. Typ vhodného sušidla aj jeho vplyv na signál je silne závislý na študovanom 

analyte. Sušidlo na báze NaOH bolo úspešne použité pre As a Sn ako analyty, v oboch 

prípadoch bolo s použitím MMQTA preukázané, že nedochádza k stratám analytu 

v sušiacej patróne. V DBD atomizátore došlo s použitím tohto sušidla k nárastu signálu 

o 15% v prípade As [31], zatiaľ čo pre Sn bol nárast signálu trojnásobný [30]. Typ sušidla 

je preto nutné starostlivo optimalizovať pre každý analyt. 

4.1.3 Optické emisné spektrá 

Pre potvrdenie odstránenia vody z plynnej fázy bola využitá jednoduchá 

a dostupná technika merania optického emisného spektra plazmy. Pri tomto meraní bol 

použitý DBD atomizátor s lepenými elektródami za optimálnych experimentálnych 

podmienok používaných pre selén aj pre olovo, pričom spektrum bolo merané v osi 

optického ramena atomizátoru. Vlnové dĺžky pre jednotlivé zložky plazmy i pre analyty 

korelujú s tabuľkovými hodnotami [32]. Celé emisné spektrum plazmy so slepou vzorkou 
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za podmienok HG pre Pb je vyobrazené na Obr. 4.1. V tomto spektre sú pozorovateľné 

emisné čiary argónu, ktorý je plazmovým plynom. Nakoľko meranie spektier prebiehalo 

pri spustenom generovaní hydridu analytu, do atomizátoru sa dostával vodík vzniknutý 

v tomto procese. V spektre sa tak medzi 200 až 400 nm objavilo tzv. disociačné 

kontinuum vodíku. Pri vlnovej dĺžke 337 nm je viditeľná emisná čiara dusíku, ktorý je 

prítomný ako nečistota v Ar ako plazmovom plyne a tiež difunduje oboma koncami DBD 

atomizátoru z okolitého ovzdušia. Intenzita týchto čiar je rovnaká bez ohľadu na 

prítomnosť sušiacej trubice s nafiónovou membránou. Naproti tomu intenzita OH pásu 

pri vlnovej dĺžke 309 nm pri zapojení sušiacej trubice poklesla asi na polovicu, ako 

približuje i spektrum na Obr. 4.2. Zároveň cca dvakrát výraznejšia emisná čiara olova 

(406 nm) s použitím sušiacej trubice potvrdzuje, že prítomnosť stopového množstva vody 

interferuje v stanovení a zapojením vhodného sušidla medzi GLS a atomizátor dochádza 

k zvýšeniu citlivosti metódy HG-OES. 

 

Obr. 4.1: Optické emisné spektrum slepého vzorku; bez (―) a v prítomnosti (- -) 

sušiacej trubice s nafiónovou membránou 
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Obr. 4.2: Optické emisné spektrum plazmy so vzorkou Pb o koncentrácii 500 ng cm-3 ; 

bez (―) a v prítomnosti (- -) sušiacej trubice s nafiónovou membránou 

Kompletné emisné spektrum v prípade merania Se sa prakticky zhoduje 

so spektrom uvedeným na Obr. 4.1 pre Pb, hoci podmienky generovania sa líšili. Na 

výreze na Obr. 4.3 je pri 204 nm viditeľná čiara selénu. Rovnako ako pri emisnom spektre 

olova došlo vďaka zapojeniu sušidla k odstráneniu kvapiek vody a vodnej pary, s čím 

súvisí pokles intenzity OH pásu asi na tretinu a naopak nárast intenzity emisnej čiary 

selénu v tomto spektre asi na dvojnásobok. 
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Obr. 4.3: Optické emisné spektrum plazmy so vzorkou Se o koncentrácii 500 ng cm-3; 

bez (―) a v prítomnosti (- -) sušiacej trubice s nafiónovou membránou 

Pre oba analyty bola preukázaná funkčnosť nafiónovej membrány ako sušidla, 

nakoľko došlo k poklesu intenzity signálu OH pásu na emisnej čiare 309 nm. Zároveň bol 

pozorovaný nárast signálu analytu v HG-OES. Výsledky sú kvantitatívne zrovnateľné 

s inými skôr publikovanými pre As [28] a Sn [33]. 

4.2 Optimalizácia podmienok atomizácie 

V nasledujúcej kapitole sú optimalizované hodnoty rôznych parametrov, ktoré 

ovplyvňujú citlivosť a limit detekcie metódy. Boli realizované merania tak pre selén ako 

pre olovo v troch typoch atomizátorov, a to v MMQTA, v DBD plazmovom atomizátore 

s lepenými elektródami a v DBD plazmovom atomizátore s naprášenými elektródami. 

Optimalizácie pre DBD s naprášenými elektródami pre oba analyty, Se aj Pb, boli 

realizované vôbec prvýkrát. Optimálne podmienky pre atomizáciu týchto analytov 

v MMQTA a DBD s lepenými elektródami už boli publikované [29, 34], avšak boli 

vykonané v rámci tejto práce znovu s cieľom získať lepšie porovnateľné výsledky. 

0.0E+00

2.0E+03

4.0E+03

6.0E+03

8.0E+03

190 240 290 340 390

in
te

n
zi

ta

vlnová dĺžka, nm

N
 3

3
6

 n
m

S
e 

2
0

4
 n

m

OH 309 nm 



 

32 
 
 

 

4.2.1 Optimalizácia podmienok atomizácie selénu 

4.2.1.1 Vplyv prietoku vzduchu v MMQTA 

Cieľom tohto merania bolo nájsť optimálnu rýchlosť prietoku vzduchu, ktorý bol 

zvonku privádzaný do MMQTA v rozsahu 0 až 50 cm3 min-1 vzduchu. Výslednú 

závislosť uvádza Obr. 4.4. Došlo ku skokovej zmene intenzity signálu selénu medzi 

meraním s nulovým prietokom a meraním s prietokom 10 cm3 min-1, a to pravdepodobne 

vďaka podstechiometrickému množstvu kyslíku, ktorý je nutný k tvorbe OH radikálov. 

So zvyšujúcim sa prietokom do bodu 25 cm3 min-1 sa hodnota signálu výrazne nemení 

a korešponduje s optimálnou koncentráciou kyslíku v tomto type a kuse MMQTA. Pri 

ďalšom zvyšovaní prietoku vzduchu môže byť lokálne v atomizátore stechiometrický 

nadbytok kyslíku voči vodíku a za týchto podmienok môže dochádzať k rýchlejšiemu 

zániku voľných atómov, čo vede k poklesu signálu. Priebeh krivky sa dobre zhoduje so 

skôr publikovanými prácami [27, 34, 35]. Ako optimálna hodnota prietoku vzduchu pre 

meranie kalibračnej krivky bola vybraná 20 cm3 min-1. 

 

Obr. 4.4: Závislosť plochy píku na prietoku vzduchu do MMQTA  

(štandard 10 ng cm-3 Se, prietok Ar 75 cm3 min-1, teplota v atomizátore 900°C) 

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

0 10 20 30 40 50

p
lo

ch
a
 p

ík
u
, 
s

prietok vzduchu, cm³ min⁻¹



 

33 
 
 

 

4.2.1.2 Vplyv prietoku argónu v DBD 

Jedným z najrelevantnejších parametrov vyžadujúcich optimalizáciu je prietok 

plazmového plynu, argónu, ktorý zároveň plní úlohu nosného plynu medzi separátorom 

fáz a atomizátorom. Vplyv prietoku argónu bol študovaný v rozmedzí od 25 do 

200 cm3 min-1. Pre prietoky menšie ako 25 cm3 min-1 buďto nebolo možné plazmu vôbec 

zapáliť, alebo sa získala len vo veľmi nestabilnej forme sprevádzaná vysokým šumom 

základnej línie a zlou opakovateľnosťou stanovenia. Ako ukazuje Obr. 4.5, oba 

konštrukčné typy DBD atomizátorov vykazovali rovnaké správanie. So stúpajúcim 

prietokom plynu došlo k poklesu signálu analytu. Dôvod spočíva v tom, že čím vyšší bol 

prietok plazmového plynu, tým rýchlejšie voľné atómy analytu opúšťali optickú os 

spektrometru. Za optimálnu hodnotu prietoku argónu pre stanovenie selénu v DBD 

atomizátoroch tak s lepenými ako aj s naprášenými elektródami bolo vybraných 75 cm3 

min-1, čo bol prietok používaný i pre ďalšie optimalizácie a kalibračné závislosti. Priebeh 

kriviek sa zhoduje so skôr vydanými publikáciami [34, 36], ktoré prezentujú výsledky 

pre DBD s lepenými elektródami. 

 

Obr. 4.5: Závislosť relatívnej plochy píku na prietoku Ar ako plazmového plynu;  

● – lepené elektródy, ○ – naprášené elektródy 

(štandard 30 ng cm-3 Se, výkon zdroja napätia 8,5 W) 
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4.2.1.3 Vplyv výkonu v DBD 

Výkon zdroja napätia, ktorý dodáva energiu potrebnú pre horenie plazmy, takisto 

patril medzi parametre vyžadujúce optimalizáciu. Na túto bol pri oboch typoch elektród 

použitý prietok argónu 75 cm3 min-1. Rovnako pre oba platí, že so zvyšujúcim sa 

výkonom boli získané čoraz lepšie signály analytu a od optimálneho výkonu bol 

pozorovaný vznik plató. To je vysvetliteľné dosiahnutím maximálnej možnej atomizácie 

prchavej zlúčeniny pri danom výkone. Tvar krivky pre DBD s lepenými elektródami sa 

tak zhoduje s predchádzajú publikáciami [34, 36]. Bolo zistené, že konštrukcia elektród 

má vplyv na rozsah výkonu, pri ktorom je možné udržať horiacu stabilnú plazmu v DBD 

atomizátore. V prípade atomizátoru s lepenými elektródami bol pozorovaný rozsah 

výkonu od 3,8 do 21,2 W. Výkony nad hodnotu 21,2 W neboli aplikované, nakoľko pri 

nich existuje riziko termického poškodenia DBD atomizátoru [37]. Najnižší odskúšaný 

výkon bol 2,5 W, avšak plazma bola pri tak nízkej hodnote nestabilná a získané signály 

zašumené a zle opakovateľné, preto bod 2,5 W nie je súčasťou grafu na Obr. 4.6. Za 

optimálny výkon bola zvolená práve hodnota 21,2 W, nakoľko pri nej poskytnutý signál 

bol najvyšší, dobre opakovateľný a súčasťou plató, čo je výhodné najmä z pohľadu 

možných drobných zmien výkonu v priebehu merania, ktoré v prípade, že vybraný výkon 

leží na ustálenej časti krivky, nemajú až tak výrazný dopad na výsledky merania. 

Z rovnakých dôvodov bol pre atomizátor s naprášenými elektródami určený ako 

optimálny výkon 7,3 W. Odlišná konštrukcia elektród zároveň dovolila zapálenie 

a udržanie stabilnej plazmy už pri výkone necelý 1 W a ustálenie signálu od 3 W. 

Maximálna použitá hodnota bola 13,3 W. Z grafu je viditeľný výrazný posun 

optimálnych hodnôt k nižším hodnotám v prípade naprášených elektród. Podobný trend 

bol pozorovaný pre As [28]. Dôvodom je fakt, že naprášené elektródy zaisťujú lepší 

kontakt a teda vedú k nižším stratám vloženého výkonu. V prípade DBD s lepenými 

elektródami sa nezanedbateľná časť výkonu vkladaného na elektródy zo zdroja neúčinne 

premieňa na tepelné straty. 
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Obr. 4.6: Závislosť relatívnej plochy píku na výkone zdroja napätia; ● – lepené 

elektródy, ○ – naprášené elektródy 

(štandard 30 ng cm-3 Se, prietok Ar 75 cm3 min-1) 

4.2.2 Optimalizácia podmienok atomizácie olova 

4.2.2.1 Vplyv prietoku argónu v DBD 

Efekt prietoku argónu ako plazmového plynu bol študovaný v rozmedzí od 25, 

respektíve 50 cm3 min-1 do 200 cm3 min-1 pre atomizátory s lepenými a naprášenými 

elektródami. Z experimentu vyplynulo, že stúpajúci prietok argónu viedol najprv 

k výraznému nárastu odozvy analytu, ako to znázorňuje graf na Obr.4.7. Až pri vysokých 

prietokoch argónu došlo k miernemu poklesu signálu. Trend kriviek bol odlišný od 

priebehu pozorovaného pre Se ako analyt (Obr. 4.5) z dôvodu väčšej reaktivity voľných 

atómov Pb v porovnaní so Se. Voľné atómy olova môžu zanikať zrážkou so stenou 

atomizátoru alebo tvorbou dimérov, pričom tieto procesy sú potlačené zvýšením prietoku 

argónu vďaka zníženiu pravdepodobnosti kontaktu voľných atómov so stenou či dvojice 

voľných atómov navzájom. Rovnako s vyšším prietokom klesá relatívny obsah vodnej 

pary a vodíku v plynnej fáze a tiež koncentrácia vzduchu prenikajúceho z prostredia do 

optického ramena DBD atomizátoru [29]. Vyšší prietok argónu vedie zároveň 

k rýchlejšiemu transportu voľných atómov mimo optickú os spektrometru, čo má na 
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signál negatívny efekt. Kombinácia všetkých týchto faktorov ovplyvňuje priebeh kriviek 

na Obr. 4.7. Pre lepené elektródy bolo nájdené optimum prietoku argónu 175 cm3 min-1, 

zatiaľ čo pre naprášené elektródy bol signál najlepší pri prietoku 150 cm3 min-1. Tieto 

hodnoty boli použité pre meranie kalibračných závislostí. Ďalej možno z Obr. 4.7 vyčítať, 

že pri prietokoch ešte vyšších, než boli optimálne, podobne ako pri seléne prevážil práve 

rýchly transport analytu mimo optickú os spektrometru a s tým súvisiaci pokles signálu. 

Tento pokles však nebol tak rapídny ako pri stanovení selénu. 

 

Obr. 4.7: Závislosť relatívnej plochy píku na prietoku Ar ako plazmového plynu; 

● - lepené elektródy, ○ – naprášené elektródy 

(štandard 100 ng cm-3 Pb, výkon zdroja napätia 19 W pre atomizátor s lepenými 

elektródami, resp. 13 W pre atomizátor s naprášenými elektródami) 

4.2.2.2 Vplyv výkonu v DBD 

Ako už bolo spomenuté, trend závislosti plochy píku na výkone zdroja napätia 

získanej pre olovo sa podobá závislostiam získaným pre selén či viaceré prvky z iných 

štúdií. Zároveň nájdená závislosť pre DBD s lepenými elektródami, zobrazená v grafe na 

Obr. 4.8 odpovedá predchádzajúcej publikácii o olove [29]. Z grafu je očividné, že plocha 

píku s narastajúcim výkonom taktiež narastá. Opäť sa ukázalo, že najnižší výkon, pri 
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ktorom je už možné zapáliť a udržať stabilnú plazmu, je rozdielny pre dva použité typy 

elektród. Použitím atomizátoru s naprášenými elektródami bolo dosiahnuté viditeľné 

plató už pri výkone 3,8 W. Za optimálny bol zvolený výkon 13,3 W, ktorý bol neskôr 

nastavený aj pre meranie kalibračnej závislosti. Pri experimente s lepenými elektródami 

signál s vyšším prúdom a napätím nestále narastal, avšak dodaním napätia väčšieho ako 

30 V by mohlo dôjsť k prehriatiu a znehodnoteniu DBD atomizátoru [29], preto bol pre 

ďalšie merania vybraný výkon 19 W. Dôvod posunu krivky nameranej pre DBD 

s naprášenými elektródami k nižším hodnotám je rovnaký ako pri stanovení Se, čo bolo 

diskutované v kapitole 4.2.1.3. 

 

Obr. 4.8: Závislosť relatívnej plochy píku na výkone zdroja napätia; ● – lepené 

elektródy, ○ – naprášené elektródy 

(štandard 100 ng cm-3 Pb, prietok Ar 175 cm3 min-1) 

4.3 Analytické charakteristiky atomizátorov 

Za optimálnych podmienok nájdených a popísaných v predchádzajúcich 

kapitolách boli zhotovené kalibračné krivky pre všetky diskutované typy atomizátorov 

a oba analyty. Z kalibračných kriviek boli ďalej určené základné analytické 
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charakteristiky jednotlivých metód, a to limit detekcie (LOD), limit kvantifikácie (LOQ) 

a citlivosť. 

Všeobecne možno konštatovať, že DBD atomizátory vykazovali horšiu 

opakovateľnosť výsledkov medzi jednotlivými dňami merania ako MMQTA. V prípade 

DBD atomizátoru s lepenými elektródami bola opakovateľnosť lepšia ako s naprášenými 

elektródami a preto ho možno považovať za robustnejší spomedzi týchto dvoch 

podobných atomizátorov, avšak oba spomenuté konštrukčné typy majú stále priestor na 

zlepšenie, ku ktorému by mohlo dôjsť napríklad pripojením rektangulárneho zdroja 

napätia v prípade DBD s naprášenými elektródami. 

4.3.1 Analytické charakteristiky atomizátorov pre stanovenie selénu 

Za účelom získania kalibračných závislostí pre selén bola skúmaná pre MMQTA 

koncentrácia v rozsahu 0 až 30 ng cm-3 a pre DBD atomizátory s lepenými i naprášenými 

elektródami koncentrácia v rozsahu 0 až 100 ng cm-3 selénu vo vzorkách. Rozdiel 

v študovaných koncentráciách pre jednotlivé atomizátory bol daný predpokladom nižšej 

citlivosti a vyššieho LOD DBD atomizátorov pri stanovení selénu, pričom tento 

predpoklad bol i experimentálne potvrdený, ako zobrazuje tabuľka 4.3. Získané závislosti 

boli vynesené do grafu na Obr. 4.9. Z kalibračných závislostí boli vylúčené najvyššie 

koncentrácie z dôvodu odľahlosti od lineárneho priebehu krivky.  

Najvyššia citlivosť, a to 0,52 s ng-1 Se, bola dosiahnutá meraním v MMQTA. 

DBD atomizátory vykazovali citlivosť nižšiu o jednu tretinu v prípade lepených elektród 

(0,33 s ng-1 Se) a o jednu pätinu v prípade naprášených elektród (0,40 s ng-1 Se). 

K takmer zhodným výsledkom dospeli aj predošlé publikácie, v ktorých bola nájdená 

citlivosť pre MMQTA 0,53 s ng-1 Se a 0,32 s ng-1 Se pro DBD s lepenými elektródami 

[34], resp. 0,59 s ng-1 Se pre MMQTA a 0,38 s ng-1 Se pre DBD s lepenými elektródami 

[35]. Ďalej bolo zistené, že najnižší LOD bol dosiahnutý v MMQTA, hoci hodnota 

0,32 ng cm-3 nájdená v tejto práci je až dvojnásobná oproti štúdii [34]. Takisto pre DBD 

atomizátor s lepenými elektródami bol LOD dvojnásobne vyšší oproti výsledku 

spomenutej štúdie. Odlišnosť výsledkov je pravdepodobne daná individualitou každého 

kusu MMQTA. DBD atomizátor s naprášenými elektródami dosiahol najvyšší LOD 

i LOQ. Je však nutné poznamenať, že hoci MMQTA vďaka zisteným analytickým 

charakteristikám možno považovať za najvhodnejší atomizátor pre stanovenie selénu, 
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rozdiely oproti DBD atomizátorom nie sú tak veľké, aby tieto atomizátory nemohli byť 

pre toto stanovenie používané. 

 

Obr. 4.9: Kalibračná závislosť plochy píku na koncentrácii Se vo vzorke; ▲ - MMQTA, 

● – DBD atomizátor s lepenými elektródami, ○ – DBD atomizátor s naprášenými 

elektródami 

(podmienky v MMQTA: prietok Ar 75 cm3 min-1, prietok vzduchu 20 cm3 min-1; 

podmienky v DBD atomizátoroch: prietok Ar 75 cm3 min-1, výkon zdroja napätia 21,2 W 

pre lepené elektródy a 7,3 W pre naprášené elektródy) 
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Tab. 4.3: Analytické charakteristiky nájdené pre jednotlivé atomizátory pri stanovení 

selénu a optimálne podmienky stanovenia 

analytická 

charakteristika 
MMQTA 

DBD atomizátor 

s lepenými 

elektródami 

s naprášenými 

elektródami 

LOD, ng cm-3 0,32 0,48 0,65 

LOQ, ng cm-3 1,07 1,61 2,18 

citlivosť, s ng-1 0,52 0,33 0,40 

 Ar, cm3 min-1 75 75 75 

výkon, W - 21,2 7,3 

 

4.3.2 Analytické charakteristiky atomizátorov pre stanovenie olova 

Kalibračná závislosť pre olovo bola skúmaná v MMQTA v rozsahu 0 až 

30 ng cm-3 a v DBD atomizátoroch v rozsahu 0 až 300 ng cm-3 olova vo vzorkách. 

Získané závislosti spolu s odpovedajúcimi rovnicami sú zobrazené v grafe na Obr. 4.10. 

Bolo zistené, že citlivosť MMQTA (0,29 s ng-1 Pb) je až sedemkrát vyššia ako citlivosť 

DBD atomizátoru s lepenými elektródami (0,04 s ng-1 Pb) a dokonca desaťnásobne 

vyššia ako citlivosť DBD atomizátoru s naprášenými elektródami (0,03 s ng-1 Pb), pričom 

hodnoty nájdené v tejto práci odpovedajú tým skôr publikovaným [29]: citlivosť 

v MMQTA činila 0,21 s ng-1 Pb a 0,04 s ng-1 Pb v DBD atomizátore s lepenými 

elektródami. Jedná sa tak o výraznú odlišnosť od kalibračných závislostí selénu 

uvedených v kapitole 4.3.1, kedy MMQTA rovnako dosahovalo najvyššiu citlivosť, 

avšak rozdiel oproti DBD atomizátorom nebol tak priepastný. Čo sa týka LOD a LOQ, 

najnižšie hodnoty boli opäť nájdené pre MMQTA. V porovnaní s už spomenutou ale 

i s ďalšími publikáciami [38, 39] bol nájdený výrazne nižší LOD pre tento atomizátor. 

Naopak LOD DBD atomizátoru s lepenými elektródami približne odpovedá výsledku 

prezentovanému v [29]. Analytické charakteristiky DBD atomizátoru s naprášenými 

elektródami sú ešte menej uspokojivé ako pri lepených elektródach, hoci rozdiel medzi 

nimi nie je tak zásadný ako v porovnaní s MMQTA.  
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Obr. 4.10: Kalibračná závislosť plochy píku na koncentrácii Pb vo vzorke; 

▲ - MMQTA, ● – DBD atomizátor s lepenými elektródami, ○ – DBD atomizátor 

s naprášenými elektródami 

(podmienky v MMQTA: prietok Ar 175 cm3 min-1; podmienky v DBD atomizátoroch: 

prietok Ar 175 cm3 min-1, výkon zdroja napätia 19 W pre lepené elektródy a 13,3 W pre 

naprášené elektródy) 

Tab. 4.4: Analytické charakteristiky nájdené pre jednotlivé atomizátory pri stanovení 

olova a optimálne podmienky stanovenia 

analytická 

charakteristika 
MMQTA 

DBD atomizátor 

s lepenými 

elektródami 

s naprášenými 

elektródami 

LOD, ng cm-3 0,18 2,62 2,91 

LOQ, ng cm-3 0,61 8,74 9,70 

citlivosť, s ng-1 0,29 0,04 0,03 

 Ar, cm3 min-1 100 175 150 

výkon, W - 19,0 13,3 

y = 0,0193x + 0,0392

R² = 0,9981

y = 0,0138x + 0,0217

R² = 0,9996

y = 0,1421x - 0,0043

R² = 0,9996

0

1

2

3

4

5

6

7

0 100 200 300

p
lo

ch
a
 p

ík
u
, 

s

koncentrácia Pb, ng cm⁻³



 

42 
 
 

 

5. Záver 

Táto bakalárska práca sa sústredila na optimalizáciu podmienok atomizácie 

prchavých hydridov selénu a olova, a to v DBD atomizátoroch s lepenými a naprášenými 

elektródami s detekciou pomocou AAS. Ďalej boli nájdené analytické charakteristiky ako 

LOD, LOQ a citlivosť. Pre porovnanie analytických charakteristík boli kalibračné 

závislosti merané aj pre MMQTA. 

Na atomizáciu a detekciu analytu má negatívny vplyv prítomnosť molekúl vody, 

preto sa časť tejto práce venovala hľadaniu vhodného sušidla. Najlepšie výsledky z radu 

testovaných sušidiel boli dosiahnuté pre sušiacu trubicu s nafiónovou membránou. Táto 

sa dá použiť k účinnému odstráneniu vodnej pary z plynnej fázy pri stanovení Se a Pb 

technikou HG bez toho, aby dochádzalo v sušidle k stratám analytu. Odstránenie vodnej 

pary pomocou sušiacej trubice bolo nepriamo študované pomocou optickej emisnej 

spektrometrie. 

Atomizácia hydridov selénu a olova bola realizovaná v prostredí argónu ako 

plazmového plynu, pričom bola skúmaná ideálna rýchlosť jeho prietoku. Z výsledkov 

uvedených v Tab. 4.3 a 4.4 je viditeľné, že optimálny prietok Ar pre DBD atomizátory je 

pre daný analyt totožný (Se) alebo veľmi podobný (Pb) bez ohľadu na konštrukciu 

elektród. To je pochopiteľné, keďže optimálny prietok Ar je daný stanovovaným 

analytom a geometriou atomizátoru, ktorá je v prípade DBD atomizátorov oboch 

konštrukcií rovnaká. Ďalej bol optimalizovaný výkon zdroja napätia so sínusovým 

priebehom, ktorý dodával energiu pre horenie plazmy. Optimálny výkon je pre daný 

analyt vždy výrazne nižší v DBD atomizátore s naprášenými elektródami než v DBD 

atomizátoru s lepenými elektródami. Výhodou konštrukcie DBD atomizátoru 

s naprášenými elektródami sú totiž nižšie straty vkladaného výkonu zo zdroja.  

Za nájdených optimálnych podmienok boli realizované kalibračné experimenty 

s cieľom porovnať analytické charakteristiky oboch konštrukčných typov DBD 

atomizátoru a MMQTA. Analytické charakteristiky, najmä citlivosť stanovenia, ktorá je 

robustnejším parametrom než LOD, nájdené v MMQTA a DBD s lepenými elektródami 

odpovedajú pre oba analyty skôr publikovaným hodnotám. Citlivosť nájdená v DBD 

atomizátore s naprášenými elektródami je porovnateľná s citlivosťou v DBD s lepenými 

elektródami. V prípade Se dosahuje citlivosť v DBD atomizátoru s naprášenými 

elektródami 120 %, v prípade Pb 75 % hodnoty pozorované v DBD s lepenými 
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elektródami. Rozdiely možno považovať za nevýznamné s prihliadnutím k faktu, že sa 

vždy jednalo o rozdielny kus kremenného tela DBD atomizátoru, ktorého povrchové 

vlastnosti sa môžu mierne líšiť. Z nameraných dát sa dá konštatovať, že ako DBD 

s lepenými, tak i naprášenými elektródami poskytujú v spojení s napájacím zdrojom 

so sínusovo modulovaným vysokým napätím zrovnateľné výsledky. Ďalším krokom 

bude spojenie DBD s naprášenými elektródami so zdrojom s obdĺžnikovo modulovanou 

frekvenciou vysokého napätí. DBD s lepenými elektródami totiž nie je schopné s týmto 

zdrojom pracovať. Výhodou zdroja s obdĺžnikovo modulovanou frekvenciou vysokého 

napätia je fakt, že s ním možno dosahovať lepších účinností atomizácie a citlivosti 

stanovenia. Výsledky však značne závisia na študovanom analyte. V prípade As boli 

dosiahnuté porovnateľné výsledky [40], v prípade Sn bolo so zdrojom s obdĺžnikovo 

modulovanou frekvenciou vysokého napätia dosiahnutá cca dvakrát lepšia citlivosť 

stanovenia [30].  
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