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Abstrakt
Diplomová práca sa zaoberá ďalším rozvojom techniky generovania prchavých
zlúčenín ako derivatizačnej techniky pri špeciačnej analýze zlúčenín selénu. Konkrétne je
v diplomovej práci porovnávaná technika chemického a elektrochemického generovania
vybraných špécií selénu (anorganický Se(IV), anorganický Se(VI), selenometionín (SeMet), selenocystein (Se-Cys), metyl-selenocystín (Met-Se-Cys) a selenomočovina (Se-U)).
Taktiež sú porovnané dosiahnuté základné analytické charakteristiky jednotlivých špécií
v bezkolónovom usporiadaní s detekciou atómovej fluorescenčnej spektrometrie. Je
testovaný vplyv predredukčnej/rozkladnej jednotky využívajúcej predredukčné činidlo
KBr v prostredí kyseliny chlorovodíkovej za zvýšenej teploty a v prítomnosti UV žiarenia.

Kľúčové slová
selén, špeciačná analýza, chemické generovanie hydridov, elektrochemické
generovanie hydridov, atómová fluorescenčná spektrometria
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Abstract
This thesis deals with the further development of the technique of generation of
volatile compounds as derivatization methods by speciation analysis of selenium
compounds. Specifically, this diploma thesis compares technique chemical and
electrochemical generation of selected species of selenium (inorganic Se (IV) inorganic Se
(VI), selenomethionine (Se-Met), selenocysteine (Se-Cys), methyl-selenocysteine (Met-SeCys) and seleno-urea (Se-U)). The achieved basic analytical characteristics are compared
of each species in non-column arrangement with atomic fluorescence spectrometry. The
effect of pre-reduction/decomposition unit are tested, using the pre-reduction agent KBr
and hydrochloric acid at higher temperature and in the presence of UV radiation.

Keywords
Selenium, speciation analysis, chemical hydride generation, electrochemical
hydride generation, atomic fluorescence spectrometry
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Zoznam skratiek a značiek
AAS

atómová absorpčná spektrometria

AFS

atómová fluorescenčná spektrometria

CHG

chemické generovanie hydridov

EcHG

elektrochemické generovanie hydridov

LOD

limit detekcie (Limit of Detection)

LOQ

limit stanoviteľnosti (Limit of Quantification)

ppb

part per billion (1 ppb = 1 ng.ml-1)

ppt

part per trillion (1 ppt = 1 pg.ml-1)
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1.

Úvod

1.1.

Ciele práce

Všeobecným cieľom predkladanej diplomovej práce bolo pokračovať v štúdiu
využitia techniky generovania prchavých zlúčenín ako derivatizačnej techniky pri
špeciačnej analýze selénu. Vo svojej práci úzko nadväzujem na diplomovú prácu kolegyne
Barbory Kramulovej [1].
Konkrétne ciele boli nasledujúce:


Aplikovať novo zadovážený atómový fluorescenčný spektrometer ako prvkovo
selektívny detektor za derivatizačnú techniku založenú na generovaní prchavých
zlúčenín selénu a dosiahnuť tak (v porovnaní s AAS) nižšie hodnoty limitov
detekcie



Porovnať

dosiahnuté

anorganických

i

analytické

organických

charakteristiky
špécií

selénu

stanovenia
technikou

vybraných
chemického

a elektrochemického generovania ich prchavých foriem.


Zaradiť v rámci derivatizačného kroku – techniky generovania prchavých foriem –
ešte predradený krok – predredukciu anorganickej formy Se(VI) a (rozklad)
organických špécií selénu – v podobe ožiarenia vzoriek UV žiarením za zvýšenej
teploty a v prostredí predredukčného činidla.



Zhodnotiť význam zaradeného predredukčného/rozkladného kroku.



Zistiť

vplyv

prítomnosti

nízkomolekulovej

organickej

kyseliny

v predredukčnej/rozkladnej reakčnej zmesi pri UV ožarovaní na generovanie
prchavých foriem.

- 12 -

2.
2.1.

Teoretická časť
Selén

Selén bol ako chemický prvok objavený v roku 1817 Jöns Jakob Berzeliusom,
pričom v tom istom roku vedci dokázali jeho toxicitu. Prvýkrát boli jeho nežiaduce účinky
spozorované u koní pasúcich sa v určitých oblastiach Činy a USA. Analýzou odobratých
pôdnych vzoriek sa napokon dokázalo, že obsahovali vysokú koncentráciu selénu [2].
Dnes je známe, že selén je pre ľudské telo užitočný, ak sa nachádza v malých množstvách.
Ako esenciálny sa podieľa na niekoľkých dôležitých reakciách v telách cicavcov. Selén
však môže v organizmoch pôsobiť ako jed, a to v prípade, ak sa nachádza vo vysokej
koncentrácií, poprípade v určitej organickej štruktúre, ktorá spôsobuje jeho toxicitu [3].
Zlúčeniny selénu sa v prírode môžu vyskytovať v dvoch rôznych formách vo
všetkých svojich oxidačných stavoch. V anorganickej forme ich nájdeme ako elementárny
selén, selenidy, seleničnany či selenany obsiahnuté vo vodách, pôdach a sulfidických
rudách [4]. Elementárny selén a selenidy sú z anoroganických foriem prvku najmenej
toxické, kým seleničitan a selenany predstavujú pre ľudský organizmus potenciálnu
hrozbu. V organickej forme je selén zastúpený nespočetným množstvom rôznych štruktúr
látok líšiacich sa nie len molekulovou hmotnosťou, ale aj nábojom a teda aj vlastnosťami
jednotlivých foriem. Tieto formy sú toxické až pri veľmi vysokých koncentráciách [5][6].
Organické zlúčeniny selénu prispievajú do metabolizmu všetkých druhov organizmov,
ktoré ho získavajú z anorganických foriem. Samotná asimilácia selénu na jeho menej
toxické, teda organické formy závisí od formy anorganickej zlúčeniny selénu a tiež od
organizmu, ktorý selén premieňa. Príkladom je metabolizmus rastlín. Kým selenid
a seleničitan sú všetky rastliny schopné premeniť bez problémov, selenan sú schopné
premeniť len suchozemské rastliny a baktérie [7].

2.1.1.

Selén v ľudskom tele

Priemerný obsah selénu v ľudskom tele je približne 15 mg, pričom najviac
zastúpený je v kostiach, vlasoch, obličkách a pečeni. Denný prísun selénu dospelého
človeka by mal byť približne v rozmedzí od 55 do 80 µg. Primárny zdroj selénu pre
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človeka predstavuje potrava. Bohaté na selén sú najmä morské aj sladkovodné ryby
a vnútornosti dobytka. Koncentrácia selénu v ovocí a zelenine je veľmi nízka, najväčší
podiel je v cesnaku a hubách [8].
Ako už bolo spomenuté, selén má v malých koncentráciách veľa pozitívnych
účinkov na ľudský organizmus. Často sa spomína jeho dobrý vplyv na ochranu buniek
a tkanív, na imunitný systém, kedy inhibuje progresiu vírusu HIV, ale aj na reprodukciu,
kedy zlepšuje pohyb spermií. V poslednej dobe je veľká pozornosť venovaná hlavne jeho
protinádorovým účinkom, pričom bolo dokázané, že jeho vyšší príjem do organizmu môže
dokonca znižovať riziko rakoviny. Okrem všetkých uvedených pozitívnych vlastností
selénu si potrebné spomenúť aj jeho negatívne vlastnosti. V prípade vysokého obsahu
selénu v určitých formách môže dôjsť v prípade ľudského organizmu až k strate vlasov či
nechtov, k poruchám trávenia, kožným poruchám či dokonca depresiám [9][10]. A aj to je
dôvod, prečo dnes existuje nespočetné množstvo štúdií zaoberajúcich sa ultrastopovým
stanovením selénu v rôznych vzorkách a matriciach [11] [12] [13] [14] .
Primárne poznatky o vplyve a metabolizme selénu pochádzajú zo štúdií robených
na myšiach a potkanoch. Na Obr. 1 je znázornená schéma metabolických dráh selénu
zastúpeného v rôznych špéciách.

Obr. 1 Schematická ilustrácia metabolických dráh selénu [15]
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2.1.2.

Stanovované špécie selénu

Už bolo uvedené, že selén možno nájsť v rôznych organických aj anorganických
formách. V rámci tejto práce sme sa konkrétne zamerali na 2 základné anorganické a 4
organické špécie, ktoré sú zhrnuté v Tab. 1. Každá z týchto typov zlúčenín selénu má svoje
špecifické fyzikálno-chemické vlastnosti. Na to, aby bolo možné vyvíjať, resp.
prispôsobovať analytické metódy pre čo najpresnejšie stanovenie jednotlivých špécií, je
potrebné ich dostatočne poznať.
Tab. 1 Zhrnutie stanovovaných špécií selénu. Tabuľka obsahuje názov špécie, jej príslušný
štruktúrny vzorec, molekulovú hmotnosť a teplotu topenia.
Špécia

Vzorec

Mm [g.mol-1]

Tt [°C]

196,11

265-267

SeIV

SeVI

Se-Met
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Pokračovanie Tab. 1

Se-Cys

168,05

143-146

Met-Se-Cys

182,08

167-170

Se-U

123,02

210-215

2.2.

Špeciačná analýza

Z pohľadu ochrany životy a zdravia, ale aj ďalšieho vývoja organizmov sa považuje
za dôležité poznať správanie stopových prvkov v jednotlivých zložkách životného
prostredia. Táto potreba prispela k vývoju analytických metód, najmä techník atómovej
spektrometrie a elektrochemickej rozpúšťacej analýzy. Rozvoj týchto metód umožnil
sledovanie mnohých chemických prvkov v systémoch životného prostrediach aj na
ultrastopovej úrovni. Informácie získané kvantitatívnou analýzou však nemusia byť vždy
dostatočné pre posúdenie možných účinkov takéhoto množstva prvkov v danom prostredí
[16][17] .
Poznatky nadobudnuté rôznymi chemickými obormi ukázali, že chemické,
toxikologické a biologické vlastnosti prvkov sú v konečnom dôsledku závislé na forme,
resp. špécií, v ktorej sa prvok vo vzorke nachádza. Inak povedané, vedomosť o štruktúre
a forme prvku je vo väčšine prípadov dôležitejšia ako vedomosť o jeho presnej
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koncentrácií. To podnietilo rýchly rozvoj špecializovanej časti analytickej chémie
nazývanej špeciačná analýza.
Špeciačnú analýzu možno definovať stanovenie koncentrácií jednotlivých foriem
prvku, ktorých súčet tvorí celkovou koncentráciu prvku vo vzorke. Rozlišované formy
prvku pritom môžu byť rôzne chemické indivíduá, prípadne môžu byť definované väzbu
na jednotlivé fázy vzorky. Niekedy sa tieto formy prvkov rozlišujú na základe rozdielnych
fyzikálno-chemických vlastností [18]

.

Špécie, inak povedané chemické formy kovov, možno rozdeliť na endogenné
a exogenné. Endogénne špécie zahrňujú napr. kovové komplexy s bioligandami alebo
prírodnými metabolitmi. Exogénnymi špéciami sú okrem iného označované liečivá na báze
organokovov alebo chemické formy kovov vstupujúce do životného prostredia
antropogennou činnosťou. Z chemického hľadiska možno špécie elementárne rozdeliť na
koordinačné komplexy, redoxné zlúčeniny a organokovové formy obsahujúce kovalentnú
väzbu kovu a uhlíka [19][20]. Na Obr. 2 je prehľadne zobrazené rozdelenie chemických
špécií v závislosti na jednotlivých oboroch chémie.

Obr. 2 Prvkové špécie kovov a polokovov ako stred záujmu jednotlivých oborov chémie
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v špeciačnej analýze [20]

2.3.

Atómová fluorescenčná spektrometria

Princípom atómovej fluorescenčnej spektrometrie je budenie voľných atómov
nepružnou zrážkou s fotónmi o rovnakej energii ako je energia fotónov emitovaných
danými atómami. Atómy sú tak excitované a následne pri prechode z excitovaného stavu
naspäť do základného emitujú žiarenie, ktoré sa registruje. Adsorpcia a následná emisia
žiarenia o rovnakej vlnovej dĺžke sa označuje ako fluorescencia. Výsledné namerané
žiarenie je prepočítane na signál, ktorý sa vyhodnocuje predovšetkým z hľadiska
kvantitatívnej analýzy.
Voľné atómy v atomizátore sa na rozdiel od atómovej absorpčnej spektrometrie ožarujú
v kolmom smere na optickú os. Častice tak potom emitujú charakteristické žiarenie, ktoré
smeruje do monochromátora, kde dôjde k separácií lúča žiarenia s konkrétnou vlnovou
dĺžkou. Intenzita tohto lúča je následne registrovaná detektorom. Analógový signál sa
prevádza na digitálny, ktorý je spracovávaný a vyhodnotený počítačom.
Inštrumentácia pre atómovú fluorescenčnú spektrometriu sa primárne skladá z
nasledujúcich častí:


Zdroj žiarenia – základným zdrojom žiarenia sú špeciálne výbojky, pričom

z princípu metódy vyplýva, že typ výbojky je potrebné voliť pre každý stanovovaný analyt
osobitne. Primárne ide o čiarový zdroj žiarenia, z čoho vyplýva, že emituje intenzívnu
žiarivú energiu sústredenú do úzkych spektrálnych intervalov.
V praxi možno hovoriť o výbojke s dutou katódou, bezelektródovej výbojke, deutériovej
výbojke s korekčným systémom, poprípade superlampe.


Atomizátor – zariadenie, ktoré je schopné s dostačujúcou účinnosťou

premeniť analyt na atómovú páru [21].


Monochromátor – zriadenie, ktoré zabezpečuje vymedzenie meraného lúča

(optické hranoly). V moderných zariadeniach sa používajú výhradne difrakčné mriežky,
ktorých natáčaním sa dá nastavovať vlnová dĺžka rezonančných čiar na maximum
priepustnosti. Monochromátor je často súčasťou optického systému spektrometru, ktorý
okrem iného obsahuje šošovky a rôzne druhy zrkadiel, ktoré vedú lúč cez absorpčné
prostredie do detektora [22].
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Detektor – časť prístroja, ktorá je schopná previesť energiu privádzaného

žiarenia na lepšie merateľnú. Najčastejšie používaným je fotonásobič. Kým fotonásobič
využíva vonkajší fotoelektrický jav, samotný detektor funguje na základe vnútorného
fotoelektrického javu. Výhoda detektoru spočíva v striedavom meraní intenzity žiarenia
pozadia a výsledným dopadajúcim žiarením.

2.4.

Generovanie prchavých zlúčenín

Ako bolo uvedené, v stopovej analýze sa často využíva tvorba prchavých zlúčenín
a ich následná separácia do plynnej fázy, najmä v prípade atómovej spektrometrie je
potrebné analyt na takúto formu premeniť. Jedným z najčastejšie používaných spôsobov
vzniku týchto látok je generovanie prchavých zlúčenín. Jednoducho povedané ide
o metódu prevodu prvku do atomárneho stavu, a to vo forme napr. hydridov,
organokovových zlúčenín, chelátov, halogenidov.
Táto technika spojuje výhody plameňovej a elektrotermickej atomizácie. Menovite je
možné spomenúť citlivosť, zníženie vplyvu interferentov a jednoduchšiu separáciu od
matrice vzorky. Okrem výhod metódy je však dôležité spomenúť aj jej najväčší
nedostatok, a to že touto technikou je možné stanoviť len analyty prevádzateľné na hydridy
alebo iné prchavé látky [23].
V prípade metód atómovej spektrometrie je pravidlom privádzanie vzorky analytu
do detektora, buď v plynnej, alebo kondenzovanej fáze. Princípom generovania prchavých
zlúčenín je selektívne prevedenie analytu z kvapalnej vzorky do plynnej fázy. Tento
prevod je spôsobený pomocou chemickej reakcie vedúcej ku vzniku prchavého analytu.
Technika generovania hydridov je veľmi rozšírená pre jej jednoduchosť a nízku cenu
potrebného zariadenia. Hlavnou prednosťou je separácia analytu od matrice a jeho
nakoncentrovanie.
Najčastejšie generovanou triedou prchavých zlúčenín sú kovalentné hydridy, a to
bežne pre As, Bi, Ge, Se, Sb, Sn, Pb, Te, ale niekedy aj pre In, Tl a Cd. Pozorovateľné
pokroky v inštrumentácií a metalurgii generovaní hydridov umožňujú stanovenie
hydridotvorných prvkov vo veľmi nízkych koncentráciách [24].
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2.5.

Techniky generovania prchavých zlúčenín

Ako už bolo povedané, generovanie prchavých zlúčenín v spojení s AAS je bežnou
metódou zvýšenia citlivosti stanovenia prchavých foriem prvkov schopných tvoriť takéto
formy.
Hlavnou výhodou tejto techniky je separácia vzorky od matrice a jej
zakoncentrovanie. Tieto deje prebiehajú v separátore fáz, kde sa analyt uvoľňuje
z kvapalnej fázy a je odnášaný nosným plynom a nadbytkom vodíka do atomizačného
prostredia . Ako interný nosný plyn sa najčastejšie používa argón. Pri technike generovania
prchavých zlúčenín sa teda neanalyzuje celá vzorka, ale v ideálnom prípade len
stanovovaný analyt.

2.5.1.

Chemické generovanie

Najčastejšou technikou prípravy prchavého hydridu je chemická redukcia analytu
tetrahydridoboritanom (sodným alebo draselným). Toto činidlo má niekoľko nevýhodných
vlastností. Tetrahydridoboritan je vo vodnom roztoku málo stabilný a musí byť
pripravovaný často čerstvý, pričom sa nejedná o lacnú chemikáliu. Ďalej taktiež nezvykne
byť čistý a môže obsahovať stopové množstvá analytu alebo prechodných kovov, ktoré
potom môžu kontaminovať analyzované vzorky, čo môže mať za následok limitovanie
detekčných limitov a správnosť stanovenia.
Atomárny vodík potrebný k tvorbe hydridov vzniká reakciou redukčného činidla
s kyselinou (najčastejšie chlorovodíkovou), ako je vidieť z rovnice (2) a (3):
NaBH4 + 3 H2O + HCl
8 H + SeIV

H3BO3 + NaCl + 8 H

(2)

SeH2 + 3 H2

(3)

Účinnosť tvorby hydridu závisí na oxidačnom čísle analytu, vyššie oxidačné čísla je
nutné často najprv zvlášť redukovať na nižší oxidačný stav [25]. Bežne používanou
metódou predúpravy SeVI na SeIV je redukcia v prítomnosti kyseliny chlorovodíkovej za
zvýšenej teploty [26][27].

2.5.2.

Elektrochemické generovanie

Elektrochemické

generovanie

hydridov

sa

stalo

alternatívnym

prístupom
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k chemickému generovaniu, pri ktorom je redukcia tetrahydridoboritanom nahradená
prenosom elektrónov z katódy elektrolytického článku. Jeho výhodou je eliminácia
redukčného činidla a s ním spojené komplikácie spôsobené interferentami či jeho
nečistotou. Ďalej pri použití katódových materiálov s vysokým prepätím vodíku prakticky
odpadá vplyv oxidačného čísla analytu na účinnosť generovania hydridov.
Na druhej strane má aj táto metóda určité obmedzenia. Metóda elektrochemického
generovania hydridov skôr podlieha interferenciám ako v prípade chemického generovania
[28]. Tou hlavnou je depozícia zredukovaných prechodných kovov z matrice na katóde,
čím dochádza k trvalej zmene vlastností katódy. Predovšetkým môže následne pokles
analytického signálu spôsobiť nižšie prepätie vodíka. Interferencie prechodných kovov sú
najvýznamnejšie v prípade katód z materiálov s vysokým prepätím vodíku.
Najjednoduchšia prietoková tenkovrstvová cela ako je vidieť na Obr. 3, pozostáva
z katódového a anódového priestoru, ktoré sú oddelené semipermeabilnou prepážkou
(ktorou môže byť ionovo-výmenná membrána alebo frita), ktorá zaisťuje vodivé spojenie,
ale na druhej strane obmedzuje difúziu reakčných produktov. Na katóde dochádza
k redukcii vody na plynný vodík a k redukcii analytu, na anóde je voda oxidovaná na
kyslík. Elektrolýza je zaistená jednosmerným prúdom.

Obr. 3 Schéma použitej elektrochemickej cely: 1) katódový priestor, 2) anódový priestor,
3) iónovo-výmenná membrána, 4) vstup katolytu (HCl), 5) vývod do fluorescenčného
detektora, 6) vstup anolytu (H2SO4), 7) vývod odpadu, 8) platinová elektróda, 9) medený
kontakt, 10) olovená elektróda s oloveným kontaktom [29]

- 21 -

Katóda sa volí z materiálu vhodného k redukcií daného analytu, obvykle ako
kompromis medzi účinnosťou redukcie a vplyvom interferentov. Najvyššie účinnosti
dosahujú katódy s vysokým prepätím vodíku. Prepätie vodíku klesá v rade
Pb>Hg>Cd>C>Ag>Au>Pt.
Ako anóda je obvykle používaný platinový pliešok, ktorý je inertní voči
oxidačnému pôsobeniu vznikajúceho kyslíku.

2.6.

Štatistické spracovanie výsledkov

V analytickej praxi je správne spracovanie analytických výsledkov rovnako
dôležité ako samotný proces analýzy. Pre porovnávanie jednotlivých analytických metód
a spôsobov merania je potrebné používať zjednotené spôsoby vyhodnocovania výsledkov.
Medzi základné prvky popisujúce kvantitatívne vyjadrenie nameraných hodnôt možno
zaradiť šum, kalibráciu, regresiu, štatistický odhad, medze detekcie, medze stanoviteľnosti
a opakovateľnosť.

2.6.1.

Kvantitatívne vyjadrenie merania

Aby bolo možné meraním získané výsledky prezentovať, vyjadrujeme ich ako
číselnú hodnotu v určitých jednotkách. Takto získané hodnoty ale vo väčšine prípadov ešte
nie sú informáciou, ktorú potrebujeme pre kvantitatívne vyjadrenie merania, a preto musia
byť na danú informáciu prevedené [30].

2.6.2.

Šum

Šum možno popísať ako spojitú, resp. diskontinuálnu zmenu signálu, ktorý sa
pohybuje v blízkom okolí základnej línie, pričom hodnota príslušného signálu je nad aj pod
základnou líniou. Biely šum možno charakterizovať ako šum, kedy je súčet pozitívnych aj
negatívnych výchyliek šumu vyskytujúcich sa v dostatočne dlhom časovom intervale
rovný nule. V prípade, že je tento súčet výchyliek nenulový, jedná sa o náhodný šum. Ak
však suma výchyliek vykazuje určitú časovú závislosť, tento šum sa tak označuje ako drift.
[31][32].
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Kalibrácia, kalibračná krivka

2.6.3.

Metódy kalibrácie sú najvhodnejší spôsob ako nájsť vzťah medzi požadovanou
informáciou a experimentálne nameranými hodnotami signálu. Najbežnejšie sa kalibračná
závislosť používa v inštrumentálnej analýze, teda k vyjadreniu závislosti odozvy detektora
na koncentrácií štandardu. Dôležitou súčasťou pri práci metódami kalibrácie je
vyhodnotenie neistôt merania [32].
Model kalibračnej závislosti predstavuje pracovnú hypotézu, pričom je dôležité
pracovať len s lineárnym úsekom kalibračnej závislosti. Kalibračná krivka je grafickým
znázornením kalibračnej závislosti, kde na osi x má kalibračná krivka hodnoty nezávislej
premennej (koncentrácie) a na osi y sú hodnoty závislej premennej (nameraného signálu)
[33].

Metódy kalibrácie podľa spôsobu použitia štandardov

2.6.3.1.

Kalibráciu v praxi vždy vykonávame za pomoci štandardov so známym obsahom
analytu, resp. referenčného materiálu, ktorý je získaný s vereným atestom, či certifikátom
zaručujúcim jeho známe celkové zloženie. Podľa spôsobu použitia príslušného štandardu
ich môžeme deliť na vnútorné a vonkajšie a teda aj samotné spôsoby kalibrácie delíme na:


Metóda štandardného prídavku



Metóda vnútorného štandardu



Metóda vonkajšieho štandardu

2.6.4.

Štatistické odhady

Aritmetický priemer je nestranný ukazateľ odhadu očakávanej hodnoty,
z výsledkov opakovaných meraní v prípade rovnakých podmienok, ktorý takmer úplne
zanedbá vplyv náhodných chýb. Pri malých počtoch meraní však nie je dostatočne
robustný. Je daný vzťahom:

1 n
x   xi
n i 1

(4)

kde n je počet meraní a xi je nameraná hodnota sledovanej veličiny pri i-tom
meraní.
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Medián je stredná hodnota výsledkov meraní, ktoré sú zoradené veľkosti v prípade
nepárneho počtu meraní. V prípade párneho počtu ide o hodnotu získanú priemerom dvoch
prostredných hodnôt zoradeného výberu.
Medián je dostatočne robustný ukazovateľ preto je možné používať ho aj v prípade malého
počtu meraní n<7.
Robustnosť je miera kapacity metódy udržať si stálosť výsledkov pri malej zmene
určitých parametrov (zmena laboratórnych podmienok, analyzovaných látok, podmienok
skladovania,..).
Smerodajná odchýlka popisuje ako široko sú hodnoty rozmiestnené v množine.
Inak povedané charakterizuje presnosť výsledkov, teda charakterizuje náhodné chyby
merania:
s



1 n
 xi  x
n  1 i 1



2

(5)

Pre normálne rozdelenie výsledkov možno smerodajnú odchýlku vypočítať aj
z rozpätia:

sr  kn .R

(6)

kde kn je koeficient pre daný počet meraní a R je rozpätie [32].
V prípade, že náhodné chyby majú relatívne hodnoty, považujeme smerodajnú
odchýlku za relatívnu a môžeme ju vyjadriť číselne:
sr 

s

(7)

x

poprípade v percentách:
sr %  100.

2.6.5.

s

(8)

x

Limit detekcie, limit stanoviteľnosti

Limit detekcie LOD určitej analytickej metódy je daný ako najmenšie možné
stanoviteľné množstvo analytu, ktoré je detekovateľné pomocou príslušnej metódy. Túto
koncentráciu analytu však nemusí byť možné stanoviť ako exaktnú hodnotu. LOD je
najnižší výsledok merania pre danú analytickú metódu či vzorku, ktorý sa líši od hodnoty
získanej meraním slepej vzorky., teda vzorky bez obsahu stanovovanej zložky.
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Podľa IUPAC sa LOD určuje ako:

LOD  3.sbl

(9)

kde sbl je smerodajná odchýlka slepého pokusu.
Limit stanoviteľnosti LOQ analytickej metódy je najmenšie možné množstvo
analytu, ktoré môže byť stanovené ako exaktná hodnota aj s požadovanou hodnotou
neistoty merania.
Podľa IUPAC sa LOQ určuje ako:

LOQ  10.sQ

(10)

kde sQ je smerodajná odchýlka v bode limitu stanoviteľnosti

2.6.6.

Opakovateľnosť

Opakovateľnosť, s akou bola hodnota meranej veličiny určená, je jedna z vlastností
metódy a je neodmysliteľnou súčasťou každej analýzy. Podmienky opakovateľnosti sú tie,
pri ktorých sa nezávislé hodnoty získajú rovnakou metódou, na rovnakom prístroji,
v rovnakom laboratóriu, rovnakým laborantom v krátkom časovom úseku [33].
V tejto práci je opakovateľnosť O relatívna smerodajná odchýlka desiatich najtesnejšie za
sebou nameraných hodnôt:

O%  100.

s
x

(11)
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Experimentálna časť

3.

V rámci tejto práce boli použité dva rôzne spôsoby generovania hydridov. S cieľom
porovnať efektivitu a použiteľnosť oboch prístupov generovania hydridov, boli oba
zhrnuté do samostatných kapitol. V prípade chemického aj elektrochemického generovania
bola ako detekčná metóda použitá atómová fluorescenčná spektrometria.

Použité prístroje

3.1.

Bol použitý atómový fluorescenčný spektrometer Millennium Excalibur PSA
10.055 (PSA, Velká Británie) so zdrojom primárneho žiarenia, ktorým bola výbojka
s vysokou žiarivosťou pre Se (Cathodeon, Velká Británie) s napájacím prúdom 20 mA
a „boostovacím“ prúdom 25,1 mA.
Ohrev a prípadná UV predredukcia prebiehali v UV/Heating Module PSA
S570U100 (PSA, Velká Británie).
Čerpanie použitých chemikálií bolo zaistené dvomi integrovanými peristaltickými
pumpami

atómového

fluorescenčného

spektrometra

s dvojkanálovými

hlavami

a tygonovými čerpacími hadičkami s rôznymi vnútornými priemermi.
Pre oddelenie kvapalnej fázy od plynného hydridu bol použitý hydrostatický
separátor fáz.
K regulácií prietokovej rýchlosti nosného plynu a vodíku boli použité dva digitálne
prietokomery (prietok do 50,0 ml min-1 a do 100 ml.min-1; Cole-Parmer, USA).

3.2.
3.2.1.

Použité aparatúry
Chemické generovanie

Pri experimentálnej práci s použitím chemického generovania hydridov bolo
použité inštrumentálne usporiadanie, ktoré je znázornené na Obr. 4.
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Obr. 4 Schéma inštrumentácie analýzy špécií selénu, ktorá bola použitá v prípade
chemického generovania hydridov: 1) zmiešavač, 2) predredukčná jednotka, 3) ľadový
kúpeľ, 4) zmiešavač, 5) separátor fáz, 6) zmiešavač,7) sušiaci systém, 8) detektor AFS, a)
vstup analytu/blanku, b) vstup predredukčného činidla, c) vstup generačného činidla,
d) vstup nosného plynu, e) vstup vodíka, f) vývod odpadu, g) výstup sušiaceho plynu, h)
vstup sušiaceho plynu
Tak, ako popisuje Obr. 4, do systému vstupoval analyt jedným vstupom a roztok
predredukčného činidla KBr v HCl druhým vstupom. Použitie predredukčného činidla
malo spôsobiť redukciu 6-mocnej formy selénu na 4-mocnú. V zmiešavači došlo
k zmiešaniu roztoku analytu a roztoku predredukčného činidla a výsledná zmes roztokov
následne vstupovala do rozkladnej jednotky. Rozkladná jednotka zastávala v tomto prípade
dva pomocné kroky predreduckie. Pri prechode roztoku prvou časťou rozkladnej jednotky
došlo k jeho ožiareniu UV žiarením, čo konštrukčne zabezpečovala hadička obtočená
okolo UV výbojky, cez ktorú pretekal. Účelom tohto kroku bol rozpad organických foriem
selénu na jednoduchšie zlúčeniny s možnosťou generovať z nich hydridy. Výstup z UV
časti rozkladnej jednotky bol napojený na vstup do časti s ohrevom, kde dochádzalo
k urýchleniu predredukčnej reakcie, a to zvýšením teploty zmesi. Následne látka pretekala
cez ľadový kúpeľ s teplotou – 20°C (± 5°C), kde došlo k jej ochladeniu. Po prechode
chladením vstupoval analyzovaný roztok do separátora fáz s prítokom generačného činidla
NaBH4 v NaOH. Reakciou s generačným činidlom dochádzalo k vzniku samotného
hydridu. Hydrostatický separátor fáz bol použitý na oddelenie kvapalného odpadu a
vygenerovaného plynného hydridu, ktorý bol unášaný prúdom nosného plynu. Do nosného
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plynu bol zavádzaný osobitným vstupom plynný vodík, ktorý udržiaval plameň
miniatúrneho difúzneho atomizátora, keďže množstvo vznikajúceho plynného vodíku
(vedľajší produkt redukčnej reakcie) nebolo dostatočné. Zmes argónu, vodíka
a vygenerovaného hydridu napokon prechádzala sušiacim systémom, ktorý bol integrovaný
v prístroji AFS. Tam dochádzalo k zadržaniu a vysušeniu prípadného nechceného vodného
aerosólu, ktorý by znehodnotil meranie detektorom. Tzv. sušenie prebiehalo pomocou
hydroskopickej membrány za prítomnosti argónu ako sušiaceho plynu, ktorý bol do
systému zavádzaný samostatným vstupom. Pripravená a vysušená plynná zmes bola
nakoniec privádzaná do samotného detektora atómovej fluorescenčnej spektrometrie,
v ktorom prebiehalo meranie intenzity florescenčného žiarenia.

3.2.2.

Elektrochemické generovanie

Inštrumentálne usporiadanie elektrochemického generovania je znázornené na
Obr. 5.

Obr. 5 Schéma inštrumentácie špeciačnej analýzy selénu, ktorá bola použitá v prípade
elektrochemického generovania hydridov; 1) zmiešavač, 2) predredukčná jednotka,
3) ľadový kúpeľ, 4) elektrochemická cela, 5) separátor fáz, 6) zmiešavač,7) sušiaci systém,
8) detektor AFS, a) vstup analytu/blanku, b) vstup predredukčného činidla, c) vstup
anolytu, d) vývod odpadu, e) vstup vodíka, f) vstup nosného plynu, g) vývod odpadu, h)
vstup sušiaceho plynu, i) výstup sušiaceho plynu
Pri analýze špécií selénu v prípade druhej použitej metódy, a to so zavedeným
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elektrochemickým generovaním hydridov bol analyt pumpovaný do zmiešavača, kde bol
druhým vstupom rovnako ako v prípade chemického generovania zavedený prívod
predredukčného činidla. Zmes roztokov bola následne privádzaná do rozkladnej jednotky.
Rovnako ako v prípade chemického generovania, v nej dochádzalo k ožarovaniu vzorky
UV žiarením a jej ohrevu. Následne po prechode chladiacou jednotkou vstupoval analyt
s prídavkom argónu do katódového priestoru elektrochemickej cely a do anódového
priestoru bol privádzaný roztok anolytu, teda kyseliny sírovej. V elektrochemickej cele
dochádzalo za prítomnosti katolytu a anolytu a jednosmerného prúdu k elektrochemickej
reakcii a teda k samotnému generovaniu hydridov. Z elektroanalytickej cely prechádzal
analyt do separátoru fáz, kde sa oddelil plynný hydrid od kvapalnej fázy. Do separátora
fázy bol privádzaný prúd Ar a H2, ktoré spolu s vygenerovaným hydridom prechádzali cez
sušiaci systém v inertnej atmosfére argónu do detektora AFS.

3.3.

Použité chemikálie

Roztoky jednotlivých foriem selénu(anorganický Se(IV), anorganický Se(VI),
selenometionín (Se-Met), selenocystein (Se-Cys), metyl-selenocysteín (Met-Se-Cys)
a selenomočovina (Se-U)), ktoré boli používané, boli pripravované z presne navážených
substancií (Sigma-Aldrich s čistotou SeIV ≥ 99%, SeVI 99,999%, Se-Met 99,9%, Se-Cys,
Met-Se-Cys 95%, Se-U 98%) a zriedené deionizovanou vodou pripravenou zariadením
Milli QPLUS (18,2 MΩ cm; Millipore, USA)(v prípade chemického generovania) nebo
katolytem (v prípade elektrochemického generovania).
Ako preredukčné činidlo bol použitý 5,0% roztok bromidu draselného (SigmaAldrich s čistotou KBr ≥ 99,5%) v roztoku kyseliny chlorovodíkovej s deionizovanou
vodou.
Ako redukčné činidlo v prípade chemického generovania bol používaný 0,7%
roztok NaBH4 (hmotnostný obsah NaBH4 v roztoku) pripravený z pevnej substancie
(≥ 99%, kvalita pre stanovenie hydridov AAS; Sigma Aldrich, USA). Činidlo bolo každý
deň pripravované čerstvé a bolo stabilizovane 0,4% roztokom NaOH (hmotnostné %)
(p.a.; Lach-Ner, ČR).
Pri elektrochemickom generovaní bol ako katolyt použitý roztok kyseliny
chlorovodíkovej, ktorý bol pripravovaný z 37% HCl (Suprapure, Merck).
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Ako anolyt bol použitý roztok kyseliny sírovej s koncentráciou 2,0 mol.dm-3, ktorý
bol pripravený z 96% H2SO4 (Suprapure, Merck) zriedenej deionizovanou vodou.
Ako nosný plyn bol počas všetkých experimentov používaný argón o čistote 4.8.
Vodík o čistote 5.0 bol privádzaný do systému pre podporu atomizácie v miniatúrnom
difúznom plameni (oba plyny Linde Gas, ČR).
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Výsledky merania a diskusia

4.

Táto kapitola popisuje optimálne hodnoty určitých parametrov pre získanie čo
najvyšších signálov jednotlivých špécií selénu a to pre chemické aj elektrochemické
generovanie hydridov. Vo všetkých prípadoch bola vyhodnocovaná veľkosť signálu
v ustálenom stave po odčítaní signálu slepého pokusu. Taktiež sú v nej zhrnuté
a porovnané hodnoty základných analytických charakteristík stanovenia jednotlivých
foriem selénu. Podobne je zahrnuté aj porovnanie dosiahnutých výsledkov pre detekciu
AAS a AFS.

4.1.
4.1.1.

Chemické generovanie
Optimalizácie

Cieľom optimalizácie podmienok chemického generovania hydridov s AFS
detekciou bolo nájsť optimálne parametre pre čo najvyššiu citlivosť generovania
hydridov, teda aj samotného stanovenia jednotlivých špécií selénu a pre získanie čo
najlepších limitov detekcie daných zlúčenín. Optimalizované boli nasledujúce parametre:


Koncentrácia HCl v roztoku predredukčného činidla



Zapojenie 1. prederivatizačného kroku - ohrev predredukčnej zmesi (teda
optimalizovanie konkrétnej teploty)



Zapojenie chladenia predredukčnej zmesi



Zapojenie 2. prederivatizačného kroku - zapojenie UV žiarenia



Koncentrácia generačného činidla



Koncentrácia KBr v roztoku predredukčného činidla



Prietok nosného plynu

Na optimalizáciu boli použité roztoky anorganických špécií selénu a to roztok
blanku, ktorý slúžil na sledovanie prípadných nechcených zmien systému, a roztoky
jednotlivých špécií selénu SeIV, SeVI, Se-Met a Se-Cys s koncentráciou 1,0 ppb.
V každom obrázku pre jednotlivé optimalizácie sú hodnoty signálov prislúchajúce
výslednej optimálnej hodnote označené čiernym prerušovaným obdĺžnikom.
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Koncentrácia HCl v roztoku predredukčného činidla 5,0% KBr

4.1.1.1.

Prvým optimalizovaným parametrom bola koncentrácia HCl. Bola skúšaná
koncentrácia od 1,0 do 6,0 mol.dm-3. Keďže prístroj AFS, ktorý bol používaný na
detekciou obsahuje citlivé časti, bolo potrebné brať do úvahy možnosti používaného
pristroja tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. V manuáli k prístroju bol ako optimálny
predpreredukciu SeVI na SeIV uvedený roztok predredukčného činidla 5,0% KBr
v 6,0M HCl [34]. Preto optimalizácia koncentrácie HCl bola vykonaná pre overenie a ako
je zjavné na Obr. 6 výsledky optimalizácie sa zhodujú s odporúčaním v manuáli.
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Obr. 6 Závislosť signálu vybraných špécií selénu na koncentrácií kyseliny chlorovodíkovej
v roztoku predredukčnej zmesi; cNaBH4 = 1,0% (v 0,4% NaOH), νHCl = 2 ml.min-1,
νNaBH4 = 2 ml.min-1, νAr = 30 ml.min-1, νH2 = 20 ml.min-1, T = 25°C: 1) SeIV, 2) SeVI, 3) SeMet, 4) Se-Cys
Rozdielna koncentrácia kyseliny chlorovodíkovej v roztoku preredukčného činidla
ovplyvňovala signál jednotlivých špécií selénu. Kým pri použití roztoku HCl
s koncentráciou 1,0 mol.dm-3 boli hodnoty signálu špécií SeVI, Se-Cys a Se-Met takmer
rovnaké, v prípade použitia vyššej koncentrácie už boli pozorované rozdielne hodnoty.
Signál špécie SeVI sa použitím HCl s koncentráciou 6,0 mol.dm-3 dvihol niekoľkonásobne.
Vplyv rozdielnej koncentrácie kyseliny na signál bol tiež pozorovaný u organických
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foriem, no v menšom rozsahu.

4.1.1.2.

Teplota preredukcie

V záujme zvýšiť efektivitu predredukčného kroku, bola do aparatúry pridaná
rozkladná jednotka, v ktorej bolo možné reakčnú zmes zahrievať a ožarovať UV žiarením.
Pri sledovaní vplyvu teploty ohrevu nielen na efektivitu predredukcie SeVI do nižšieho
oxidačného stupňa, ale aj na zmenu signálu ostatných meraných foriem selénu, boli
skúšané teploty v rozmedzí od 25 do 120°C.
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Obr. 7 Závislosť signálu vybraných špécií selénu na teplote ohrevu predredukčného
mechanizmu; cHCl = 6,0 mol.dm-3 (v 5,0% KBr), cNaBH4 = 1,0% (v 0,4% NaOH),
νHCl = 2 ml.min-1,νNaBH4 = 2 ml.min-1, νAr = 30 ml.min-1, νH2 = 20 ml.min-1: 1) SeIV, 2) SeVI,
3) Se-Met, 4) Se-Cys
Ako popisuje Obr. 7 najvyššia účinnosť predredukcie bola dosiahnutá pri 100°C, avšak
signál SeVI pri tejto teplote bol vyšší ako signál SeIV. Zároveň sa pri tejto vysokej teplote
tvorilo v separátore fází pomerne veľa vodnej pary a sušiaca membrána pred AFS
detektorom teda účinne pracovala len krátku dobu, preto bola pre ďalšie experimenty
používaná teplota 80°C. Vplyv ohrevu predredukcie bol na organické formy podstatne
nižší ako u organických foriem. Pri zvýšenej teplote však tiež vykazovali vyšší signál.
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4.1.1.3.

Chladenie zmesi

Pri tejto optimalizácií bolo potrebné sledovať zmenu signálu v prípade, že do
aparatúry bola za rozkladnú jednotku zapojená chladiaca jednotka vo forme ľadového
kúpeľa s teplotou -20°C (±5°C), ktorej úlohou bolo zníženie teploty ohriatej predredukčnej
zmesi.
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Obr. 8 Závislosť signálu vybraných špécií selénu na použití ľadového kúpeľa;
cHCl = 6,0 mol.dm-3 (v 5,0% KBr), cNaBH4 = 1,0% (v 0,4% NaOH), νHCl = 2 ml.min-1,
νNaBH4 = 2 ml.min-1, νAr = 30 ml.min-1, νH2 = 20 ml.min-1, T = 80°C: 1) SeIV, 2) SeVI, 3) SeMet, 4) Se-Cys, zelená farba – s chladením, modrá farba – bez chladenia
Ochladenie reakčnej zmesi po výstupe malo podľa Obr. 8 pozitívny vplyv na vzrast
signálu anorganických aj organických foriem selénu, preto bol ľadový kúpeľ ako chladiaci
krok zapojený do aparatúry počas celých ďalších meraní. Kým signál špécie Se IV stúpol
použitím chladenia cca o 30%, signál Se-Met až o 50%.

4.1.1.4.

Zapojenie UV žiarenia

S cieľom ešte viac zvýšiť efektivitu redukcie selenanu na seleničitan a napomôcť
rozkladu/premene organických špécií na jednoduché anorganické formy selénu, bol
odskúšaný vplyv UV žiarenia na výsledný signál. Podľa Obr. 9 je zjavné, že ožarovanie
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reakčnej zmesi UV žiarením spôsobilo zvýšenie signálu, preto bolo používané pri všetkých
ďalších meraniach.

200
S
150

100

50

0
1

2

3

analyt

4

Obr. 9 Závislosť signálu vybraných špécií selénu na použití UV ožiarenia analytu;
cHCl = 6,0 mol.dm-3 (v 5,0% KBr),

cNaBH4 = 1,0% (v 0,4% NaOH), νHCl = 2 ml.min-1,

νNaBH4 = 2 ml.min-1, νAr = 30 ml.min-1, νH2 = 20 ml.min-1, T = 80°C, chladenie: 1) SeIV,
2) SeVI, 3) Se-Met, 4) Se-Cys, zelená farba - UV žiarenie zapnuté, modrá farba - UV
žiarenie vypnuté
Vplyv UV ožiarenia analytu bol predpokladaný najmä u organických foriem. Ako je
zjavné podľa Obr. 9 použitie UV časti rozkladnej jednotky spôsobila zvýšenie signálu aj
anorganických špécií. Najväčšia zmena bola zaznamenaná v prípade Se-Cys, kde sa signál
zdvihol až 3-násobne, preto zapojenie UV žiarenia bolo používané počas ďalších meraní.

4.1.1.5.

Koncentrácia NaBH4

Pri určovaní najvhodnejšej koncentrácie redukčného činidla boli skúšané
koncentrácie v rozmedzí od 0,5 do 1,3% NaBH4. Obr.10 popisuje zmenu príslušného
signálu, podľa čoho je zrejmé, že pri koncentrácií NaBH4 0,7% vykazoval detektor
najvyšší signál. Pokles signálu pri vyššej koncentrácií redukčného činidla (1,0%) mohol
byť spôsobený príliš rýchlym vypudením voľných atómov analytu z miniatúrneho
atomizátoru AFS detektoru nadbytočným vzniknutým vodíkom príliš rýchlym vypudením
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voľných atómov analytu z miniatúrneho atomizátorku AFS detektoru nadbytočným
vzniknutým vodíkom. To sa potvrdilo aj pri meraní s najvyššou koncentráciou rozmedzia
a to 1,3%. Pri tejto koncentrácii generačného činidla bol signál nemerateľný a smerodajná
odchýlka opakovaných meraní dosahovala veľmi vysoké hodnoty.
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Obr. 10 Závislosť signálu vybraných špécií selénu na koncentrácií redukčného činidla;
cHCl = 6,0 mol.dm-3 (v 5,0% KBr), νHCl = 2 ml.min-1,νNaBH4 = 2 ml.min-1, νAr = 30 ml.min-1,
νH2 = 20 ml.min-1, T = 80°C, chladenie, UV: 1) SeIV, 2) SeVI, 3) Se-Met, 4) Se-Cys
Prvotné optimalizácie boli vykonávané s 1,0% roztokom tetrahydridoboritanu, no ako
popisuje Obr. 10 vyššie signály boli vykazované v prípade použitia jeho nižšej
koncentrácie a to 0,7%, ktorá bola určená ako optimálna pre ďalšie merania. V rámci
optimalizácie bol pripravený aj roztok s koncentráciou 1,3%, avšak pri týchto meraniach
bola pozorovaná výrazná nestabilita signálu, nebolo možné ho zaznamenať.

4.1.1.6.

Koncentrácia KBr v roztoku predredukčného činidla

V snahe dosiahnutia vyšších signálov a najmä zvýšenia účinnosti predredukčného
kroku bol sledovaný aj prípadný vplyv koncentrácie KBr v roztoku predredukčného činidla
na signál analytov. Bolo premeraných šesť koncentrácií KBr v rozmedzí od 1,0 do 6,0%
(vyjadrené v hmotnostných %).
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Obr. 11 Závislosť signálu vybraných špécií selénu na koncentrácií KBr v roztoku
predredukčnej zmesi; cHCl = 6,0 mol.dm-3 (v roztoku KBr), cNaBH4 = 0,7% (v 0,4% NaOH),
νHCl = 2 ml.min-1,νNaBH4 = 2 ml.min-1, νAr = 30 ml.min-1, νH2 = 20 ml.min-1, T = 80°C,
chladenie, UV: 1) SeIV, 2) SeVI, 3) Se-Met, 4) Se-Cys
Ako optimálna hodnota koncentrácie KBr bola zvolená hodnota 5,0%, čo je hodnota, ktorá
zodpovedá podmienkam predredukcie uvedeným v manuáli k detektoru AFS [34]. Pri tejto
koncentrácií vykazovali SeIV, SeVI a Se-Cys najvyššie signály ako je možné vidieť na Obr.
11. Zvýšená hodnota koncentrácie sa najvýraznejšie prejavila na signále anorganickej
formy selénu SeVI. Táto optimalizácia nespôsobila zmenu v prípade špécie Se-Met.

4.1.1.7.

Prietok nosného plynu

Posledným optimalizovaným parametrom bol prietok nosného plynu. Predošlé
optimalizácie boli merané s prietokom Ar 30 ml.min-1. V rámci optimalizácie bol
sledovaný vplyv prietoku argónu v rozmedzí od 20 do 70 ml.min-1.
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Obr. 12 Závislosť signálu vybraných špécií selénu na prietoku nosného plynu;
cHCl = 6,0 mol.dm-3 (v 5,0% KBr), cNaBH4 = 0,7% (v 0,4% NaOH), νHCl = 2 ml.min-1,
νNaBH4 = 2 ml.min-1, νH2 = 20 ml.min-1, T = 80°C, chladenie, UV: 1) SeIV, 2) SeVI, 3) SeMet, 4) Se-Cys
Na Obr. 12 je viditeľné, že pri použití vyšších prietokov argónu dochádza k znižovaniu
signálu všetkých sledovaných špécií. Túto skutočnosť možno vysvetliť zvýšeným
nariedením plynného hydridu v atomizátore v rýchlejšom prúde nosného plynu. Najvyšší
signál vykazovali špécie SeVI, Se-Met a Se-Cys pri prietoku 30 ml.min-1. Pre anorganický
SeIV to bol prietok 40 ml.min-1, avšak jeho signál pri tejto hodnote prietoku nebol
podstatne vyšší ako pri 30 ml.min-1. Tento prietok 30 ml.min-1 bol zvolený ako optimálny.

4.1.1.8.

Súhrn optimálnych podmienok

Po vykonaných meraniach optimalizácie boli do Tab. 2 zhrnuté optimalizované
podmienky pre stanovenie špécií selénu s použitím aparatúry na Obr. 4. Uvedené
parametre boli dodržané pri meraní kalibračných závislostí jednotlivých foriem selénu.
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Tab. 2 Zhrnutie optimálnych podmienok pre analýzu špécií selénu s použitím chemického
generovania hydridov
Optimalizovaný parameter
Koncentrácia HCl v roztoku predredukčného činidla
Teplota predredukčného systému

Optimálna hodnota
6,0 mol.dm-3
80°C

Zapojenie UV žiarenia do predredukčného systému

áno

Zavedenie chladiacej jednotky

áno

Koncentrácia NaBH4

0,7 %

Koncentrácia KBr v roztoku predredukčného činidla

5,0 %

Prietok nosného plynu

4.1.2.

30 ml.min-1

Kalibrácie

Po určení optimálnych podmienok použitej metódy boli vykonané merania signálu
všetkých foriem selénu (SeIV, SeVI, Se-Met, Se-Cys, Me-Se-Cys a Se-U) v závislosti od ich
koncentrácie. V prípade chemického generovania hydridov boli pre každú špéciu
zostrojené dve kalibračné závislosti. Prvá, tzv. veľká kalibrácia, obsahovala hodnoty
signálu prislúchajúce koncentráciám analytu v rozmedzí od 0 do 10 ppb. Tieto kalibračné
závislosti jednotlivých analytov boli následne použité pre porovnanie ich smerníc
kalibrácie. Malé kalibrácie, kalibrácie s rozmedzím koncentrácií analytov od 0 do 1 ppb,
boli použite pre stanovenie ich limitov detekcie.

4.1.2.1.

Zhrnutie charakteristických parametrov stanovenia pre jednotlivé
špécie selénu

Pre vývoj a popis každej metódy je dôležité poznať, poprípade stanoviť základne
charakteristiky metódy špecifické pre stanovenie rôznych analytov. Z kalibračných
závislostí boli aj v tomto prípade určené tieto parametre. Zhrnutie charakteristík pre
jednotlivé špécie selénu sú zhrnuté v Tab. 3.
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Tab. 3 Základne charakteristiky stanovenia pre jednotlivé špécie selénu.
Citlivosť

LOD

LOQ

[ml.ng-1]

[ng.ml-1]

[ng.ml-1]

SeIV

246,60

0,630

2,100

9,7

SeVI

225,10

0,658

2,193

8,7

Se-Cys

223,80

0,930

3,100

5,9

Se-U

102,10

1,065

3,551

5,2

Met-Se-Cys

41,24

1,899

6,332

12,7

Se-Met

9,09

1,500

5,001

14,2

Analyt

Opakovateľnosť [%]

Kalibrácia SeIV

4.1.2.2.

Ako prvé boli vykonané merania pre zostavenie kalibračnej závislosti pre 4-mocný
anorganický selén. Boli namerané hodnoty signálu seleničitanu pre koncentrácie
v rozmedzí od 0 do 10 ppb, viď Obr. 13.

y = 245,1x - 5,683
R² = 1

2000
S
1500
1000
500
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
IV
c Se [ppb]

Obr. 13 Kalibračná závislosť pre stanovenie SeIV v rozmedzí koncentrácie od 0 do 10 ppb
za optimálnych experimentálnych podmienok chemického generovania hydridov:
cHCl = 6,0 mol.dm-3 (v 5,0% KBr), cNaBH4 = 0,7% (v 0,4% NaOH), νHCl = 2 ml.min-1,
νNaBH4 = 2 ml.min-1, νAr = 30 ml.min-1, νH2 = 20 ml.min-1, T = 80°C, chladenie, UV
Pri meraní hodnôt signálu SeIV pre veľkú kalibráciu neboli zaznamenané veľké
odchýlky medzi opakovanými meraniami vybranej koncentrácie. Signál koncentrácie
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10 ppb vykazoval veľmi vysoké hodnoty, ktoré boli mimo rozsah kalibračnej závislosti. To
môže súvisieť s „prehltením“ fotonásobiča v AFS detektore.
Ako je možné vidieť podľa Tab. 3 SeIV je najcitlivejšia zo všetkých špécií (246,60 ml.ng1

). Jej limity detekcie (0,630 ng.ml-1) a stanoviteľnosti (2,100 ng.ml-1) sú tiež veľmi

nízke. Stanovenie tejto formy selénu má pomerne dobrú opakovateľnosť (9,7%). Podľa
umiestnenia jednotlivých bodov kalibrácie a taktiež podľa hodnoty spoľahlivosti, ktorá sa
rovná 1, je zrejmé že v oblasti koncentrácie od 0 do 9 ppb má kalibračná závislosť SeIV
výbornú linearitu.

Kalibrácia SeVI

4.1.2.3.

Ďalšia meraná kalibračná závislosť bola pre 6-mocný anorganický selén v rozmedzí
koncentrácie od 0 do 10 ppb.

y = 220,3x + 49,51
R² = 0,993
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Obr. 14 Kalibračná závislosť pre stanovenie SeVI v rozmedzí koncentrácie od 0 do 10 ppb
za optimálnych experimentálnych podmienok chemického generovania hydridov;
cHCl = 6,0 mol.dm-3 (v 5,0% KBr), cNaBH4 = 0,7% (v 0,4% NaOH), νHCl = 2 ml.min-1,
νNaBH4 = 2 ml.min-1, νAr = 30 ml.min-1, νH2 = 20 ml.min-1, T = 80°C, chladenie, UV
Z charakteristík stanovenia, ktoré sú zhrnuté v Tab.3 je zjavné, že SeVI dosahuje takmer
totožné hodnoty základných analytických charakteristík ako Se IV. Okrem dobrej citlivosti
(225,10 ml.ng-1) vykazuje aj rovnako dobré hodnoty limitu detekcie (0,658 ng.ml-1)
a limitu stanovenia (2,193 ng.ml-1). Opakovateľnosť (8,7%) stanovenia špécie SeVI bola

- 41 -

o niečo lepšia ako v prípade druhej anorganickej formy.

Kalibrácia Se-Met

4.1.2.4.

Prvou kalibrovanou organickou špéciou bol selenometionín a to v rozmedzí
koncentrácie od 0 do 10 ppb.
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Obr. 15 Kalibračná závislosť pre stanovenie Se-Met v rozmedzí koncentrácie od 0 do
10 ppb za optimálnych experimentálnych podmienok chemického generovania hydridov;
cHCl = 6,0 mol.dm-3 (v 5,0% KBr), cNaBH4 = 0,7% (v 0,4% NaOH), νHCl = 2 ml.min-1,
νNaBH4 = 2 ml.min-1, νAr = 30 ml.min-1, νH2 = 20 ml.min-1, T = 80°C, chladenie, UV
Ako je zrejmé podľa Obr. 15 kalibračná závislosť pre Se-Met má rovnako ako pre SeIV
veľmi dobrú linearitu v meranom rozmedzí koncentrácií aj napriek zlej opakovateľnosti
(14,2%). Hodnoty základných analytických charakteristík sú však omnoho horšie
v porovnaní s SeIV. Citlivosť (9,09 ml.ng-1) je nižšia až o 2 rády a je tak najhoršia
v porovnaní s ostatnými sledovanými formami selénu. Limit detekcie (1,500 ng.ml-1) je
horší o 1 rád a rovnako je vyšší aj limit stanoviteľnosti (5,001 ng.ml-1).

4.1.2.5.

Kalibrácia Se-Cys

Selenocystein bol ďalšou stanovovanou organickou formou selénu. Rovnako bola
meraná kalibračná závislosť v rozmedzí jej koncentrácií od 0 do 10 ppb.
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y = 210,9x + 136,1
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Obr. 16 Kalibračná závislosť pre stanovenie Se-Cys v rozmedzí koncentrácie od 0 do
10 ppb za optimálnych experimentálnych podmienok chemického generovania hydridov;
cHCl = 6,0 mol.dm-3 (v 5,0% KBr), cNaBH4 = 0,7% (v 0,4% NaOH), νHCl = 2 ml.min-1,
νNaBH4 = 2 ml.min-1, νAr = 30 ml.min-1, νH2 = 20 ml.min-1, T = 80°C, chladenie, UV
Linearita kalibračnej závislosti špécie selenocysteinu je o niečo horšia ako v prípade SeIV,
ako to znázorňuje Obr. 16. Hodnota citlivosti (223,80 ml.ng-1) je však podobná rovnako
ako aj limit detekcie (0,930 ng.ml-1) a stanoviteľnosti (3,100 ng.ml-1). Opakovateľnosť
(5,9%) stanovenia je dokonca lepšia ako pre anorganické formy selénu.

4.1.2.6.

Kalibrácia Met-Se-Cys

Metyl-selenocystein bol predposlednou selenovou špéciou, pre ktorú bola
zostrojená kalibračná závislosť v rozmedzí koncentrácií od 0 do 10 ppb.
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Obr. 17 Kalibračná závislosť pre stanovenie Met-Se-Cys v rozmedzí koncentrácie od 0 do
10 ppb za optimálnych experimentálnych podmienok chemického generovania hydridov;
cHCl = 6,0 mol.dm-3 (v 5,0% KBr), cNaBH4 = 0,7% (v 0,4% NaOH), νHCl = 2 ml.min-1,
νNaBH4 = 2 ml.min-1, νAr = 30 ml.min-1, νH2 = 20 ml.min-1, T = 80°C, chladenie, UV
Po porovnaní základných analytických charakteristík stanovenia špécie Met-Se-Cys so
špéciou SeIV je zrejmé, metyl-selenocystein má nižšiu citlivosť (41,24 ml.ng-1). Aj
v prípade limitu detekcie (1,899 ng.ml-1) a stanoviteľnosti (6,332 ng.ml-1) je pozorované
zhoršenie parametrov. Potvrdzuje to aj opakovateľnosť (12,7%). Avšak podľa Obr. 17 je
viditeľné, že Met-Se-Cys má v tomto rozmedzí koncentrácií vysokú linearitu.

4.1.2.7.

Kalibrácia SeU

Poslednou organickou formou selénu, pre ktorú bola zostrojená kalibračná
závislosť bola selenomočovina. Rovnako ako pri všetkých predošlých špéciách boli
pripravené a merané roztoky v s koncentráciou v rozmedzí od 0 do 10 ppb.
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Obr. 18 Kalibračná závislosť pre stanovenie Se-U v rozmedzí koncentrácie od 0 do 10 ppb
za optimálnych experimentálnych podmienok chemického generovania hydridov;
cHCl = 6,0 mol.dm-3 (v 5,0% KBr), cNaBH4 = 0,7% (v 0,4% NaOH), νHCl = 2 ml.min-1,
νNaBH4 = 2 ml.min-1, νAr = 30 ml.min-1, νH2 = 20 ml.min-1, T = 80°C, chladenie, UV
Podľa závislosti a príslušnej hodnoty spoľahlivosti zobrazenej na Obr. 18 je zjavné, že
selenomočovina je ďalšou špéciou s dobrou hodnotou linearity. Tak, ako to popisuje
Tab. 3, citlivosť (102,10 ml.ng-1) Se-U je o niečo nižšia ako v prípade anorganických
foriem selénu, no stále jednou z najvyšších v porovnaní s organickými formami. Limit
detekcie (1,065 ng.ml-1) a limit stanoviteľnosti (3,551 ng.ml-1) sú horšie ako v prípade
SeIV, ale zo všetkých selénových foriem, ktoré boli merané, má najlepšiu opakovateľnosť
stanovenia (5,2%).
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Elektrochemické generovanie hydridov

4.2.

Optimalizácie

4.2.1.

Cieľom optimalizácie podmienok pre elektrochemické generovanie hydridov s AFS
detekciou bolo rovnako, ako v prípade chemického generovania, nájsť optimálne
parametre pre čo najvyššiu citlivosť generovania hydridov, teda aj samotného stanovenia
jednotlivých špécií selénu a pre získanie čo najlepších limitov detekcie daných zlúčenín.
Optimalizované boli nasledujúce parametre:


Prúd vložený na elektrochemickú celu



Koncentrácia katolytu



Koncentrácia HCl v roztoku predredukčného činidla



Zapojenie 1. prederivatizačného kroku - ohrev predredukčnej zmesi - teda
optimalizovanie konkrétnej teploty



Zapojenie chladenia predredukčnej zmesi



Zapojenie 2. prederivatizačného kroku - zapojenie UV žiarenia



Prietok nosného plynu



Prietok vodíku



Vplyv kyseliny mravčej na predredukciu

Na optimalizáciu boli použité roztoky anorganických špécií selénu a to roztok
blanku, ktorý slúžil na sledovanie prípadných nechcených zmien systému, a roztoky
jednotlivých špécií selénu SeIV s koncentráciou 10 ppb , SeVI s koncentráciou 100 ppb, SeMet s koncentráciou 1000 ppb a Se-Cys s koncentráciou 100 ppb.
Výsledky a podmienky optimalizácie každého parametra sú popísané v príslušnej
podkapitole, pričom vybraná optimálna hodnota je v grafe zvýraznená.

4.2.1.1.

Vložený prúd

Optimalizácia veľkosti vloženého prúdu na elektródy elektrochemickej cely bola
prevzatá z už spomínanej práce Barbory Kramulovej. Boli premerané veľkosti vloženého
prúdu v rozmedzí od 0,4A do 1,4A. Pri zvýšení prúdu dochádzalo ku zvýšeniu signálu,
avšak aj k zvyšovaniu napätia a samotnému odporu medzi elektródami a to z bežných 6V
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pri 1A na 11V. Zároveň dochádzalo k výraznému ohrevu elektrolytov vo vnútri generačnej
cely. V prípade ďalšieho zvyšovania prúdu by už pri tak vysokom napätí nebolo možné
ďalej udržovať stálosť prúdu a zároveň by tak bola dlhodobá činnosť generačnej cely
ohrozená. Za optimálny prúd bola preto zvolená hodnota 1,0 A [e], ktorá bola nastavená
počas ďalších optimalizácií a meraní kalibračných závislostí.

Koncentrácia katolytu (HCl)

4.2.1.2.

Ako prvá optimálizácia elektrochemického generovania hydridov bol sledovaný
vplyv koncentrácie katolytu. teda kyseliny chlorovodíkovej, v ktorej boli vzorky špécií
selénu pripravené. Boli to koncentrácie v rozmedzí od 0,5 do 9,0 mol.dm-3.
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Obr. 19 Závislosť signálu vybraných špécií selénu na koncentrácií katolytu; I = 1,0 A,
cHCl = 6,0 mol.dm-3

(v

5,0%

KBr),

cH2SO4 = 2,0 mol.dm-3,

νH2SO4 = 2 ml.min-1

νHCl = 2 ml.min-1,νAr = 67 ml.min-1, νH2 = 40 ml.min-1, T = 25°C: 1) SeIV, 2) SeVI, 3) SeMet, 4) Se-Cys
Závislosť signálu selénových špécií na koncentrácií katolytu je znázornená na Obr. 19.
Z grafu je zrejmé, že čím je katolyt slabší, tým vyššie signály získame, a to platí pre všetky
stanovované špécie. Je dôležite však brať do úvahy aj skutočnosť, že koncentrácia katolytu
ovplyvňuje vodivosť elektrolytu, a tým teda aj napätie elektrochemickej cely. So
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znižovaním koncentrácie katolytu dochádza k znižovaniu vodivosti a v konečnom
dôsledku ku zvyšovaniu napätia, a teda k rýchlejšiemu opotrebeniu olovnatej katódy. To sa
prejavilo pri snahe zahrnúť do optimalizácie koncentráciu katolytu 0,2 mol.dm-3. Pri
použití tejto nízkej koncentrácie vychádzal z elektrochemickej cely čierny zakalený roztok,
ktorý bol spôsobený vylučovaním olovnatých iónov do roztoku analytu. Ako optimálna
hodnota bola napokon zvolená koncentrácia katolytu 1 mol.dm-3, a to z dôvodu že pri
vyšších koncentráciách už dochádzalo k znižovaniu signálov všetkých špécií.

Koncentrácia HCl v roztoku preredukčného činidla

4.2.1.3.

Ďalšou optimalizovanou veličinou bola koncentrácia kyseliny chlorovodíkovej
v roztoku predredukčného činidla. Rovnako ako pri chemickom generovaní hydridov bol
pri tejto optimalizácií sledovaný vplyv koncentrácie kyseliny na signál špécií, a to
v rozmedzí od 0,5 do 9,0 mol.dm-3.
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Obr. 20 Závislosť signálu vybraných špécií selénu na koncentrácií HCl v roztoku
predredukčného

činidla;

I = 1,0

A,

ckat =1,0 mol.dm-3,

cH2SO4 = 2,0 mol.dm-3,

νH2SO4 = 2 ml.min-1 νHCl = 2 ml.min-1,νAr = 67 ml.min-1, νH2 = 40 ml.min-1, T = 25°C:
1) SeIV, 2) SeVI, 3) Se-Met, 4) Se-Cys
Vplyv koncentrácie kyseliny chlorovodíkovej v roztoku predredukčného činidla na signály
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jednotlivých vzoriek špécií selénu je možné vidieť na Obr. 20. So zvyšujúcou sa
koncentráciou stúpal signál všetkých špécií. Najvyššie hodnoty signálu mali všetky merané
formy selénu pri koncentrácií kyseliny chlorovodíkovej 6 mol.dm-3. Avšak pri ďalšom
zvyšovaní koncentrácie nastalo vo všetkých prípadoch zníženie signálu. To malo
pravdepodobne súvis s predošlou optimalizáciou (koncentrácia katolytu), kde pri vysokých
koncentráciach katolytu vykazovali všetky špécie znižovanie signálu. Koncentrácia
6 mol.dm-3 bola napokon zvolená ako optimálna a bola používaná pri všetkých ďalších
meraniach.

4.2.1.4.

Teplota preredukcie

Zahrievanie predredukčnej rekcie má vplyv na redukciu SeVI na SeIV. Optimálna
teplota bola sledovaná v rozmedzí od 25 do 120°C.
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Obr. 21 Závislosť signálu vybraných špécií selénu na teplote predredukčného kroku;
I = 1,0 A, cHCl = 6,0 mol.dm-3 (v 5,0% KBr), ckat = 1,0 mol.dm-3, cH2SO4 = 2,0 mol.dm-3,
νH2SO4 = 2 ml.min-1 νHCl = 2 ml.min-1,νAr = 67 ml.min-1, νH2 = 40 ml.min-1: 1) SeIV, 2) SeVI,
3) Se-Met, 4) Se-Cys
Výsledná zmena signálu so zvyšujúcou sa teplotou je znázornená na Obr. 21. Je zrejmé, že
so zvyšujúcou sa teplotou stúpala hodnota signálu všetkých sledovaných špécií. Ako
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optimálna teplota predredukčného kroku bola zvolená teplota 80°C. Pri ďalšom zvyšovaní
teploty (okolie teploty varu vody) bolo sledované mierne zarosenie elektrochemickej cely.
Vysoká teplota katolytu by tiež mohla spôsobiť rýchlejšie opotrebenie katódy a teda aj
kratšiu životnosť elektrochemickej cely.

4.2.1.5.

Chladenie

Ďalším sledovaným parametrom optimalizácie bolo zavedenie chladenia do
aparatúry pred vstup do elektrochemickej cely. Ľadový kúpeľ mal okrem vplyvu na signál
selénových špécií aj ochrannú funkciu, a to zníženie teploty roztoku vstupujúceho do
elektrochemickej chemickej cely, aby nedochádzalo k jej rýchlemu opotrebeniu. Použitím
chladenia tiež dochádzalo k zníženiu tvorby vodnej pary (aerosólu), ktorý by prenikal zo
separátoru fáz do sušiacej membrány, a tým minimálne znižoval jej životnosť.
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Obr. 22 Závislosť signálu vybraných špécií selénu na zapojení chladenia do aparatúry;
I = 1,0 A, cHCl = 6,0 mol.dm-3 (v 5,0% KBr), ckat = 1,0 mol.dm-3, cH2SO4 = 2,0 mol.dm-3,
νH2SO4 = 2 ml.min-1 νHCl = 2 ml.min-1,νAr = 67 ml.min-1, νH2 = 40 ml.min-1, T = 80°C:
1) SeIV, 2) SeVI, 3) Se-Met, 4) Se-Cys, zelená farba – s chladením, modrá farba – bez
chladenia
Zmenu signálov jednotlivých meraných foriem selénu po zapojení ľadového kúpeľa je
možné vidieť na Obr. 22. Zapojenie chladenia spôsobilo u všetkých meraných
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anorganických aj organických foriem selénu aspoň mierne zvýšenie signálu (lepšia funkcia
elektrochemickej cely). V žiadnom prípade nespôsobilo zníženie teploty pokles signálu
a preto bolo do aparatúry zapojené počas všetkých ďalších meraní.

Ožarovanie UV

4.2.1.6.

Ožiarenie jednotlivých foriem selénu UV žiarením bolo ďalšou časťou rozkladného
kroku najmä organických zlúčenín. Jeho zapojenie do aparatúry pred generačnú celu malo
zvýšiť hodnoty signálov.
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Obr. 23 Závislosť signálu vybraných špécií selénu na zapojení UV ožarovania do
aparatúry;

I = 1,0

A,

cHCl = 6,0 mol.dm-3

(v

5,0%

KBr),

ckat = 1,0 mol.dm-3,

cH2SO4 = 2,0 mol.dm-3, νH2SO4 = 2 ml.min-1 νHCl = 2 ml.min-1,νAr = 67 ml.min-1, νH2 = 40
ml.min-1, T = 80°C, chladenie: 1) SeIV, 2) SeVI, 3) Se-Met, 4) Se-Cys, zelená farba - UV
žiarenie zapnuté, modrá farba – UV žiarenie vypnuté
Pôsobenie zapojeného UV žiarenia na zmenu signálov jednotlivých špécií selénu je
zobrazené na Obr. 23. Z grafu je vidieť, že UV žiarenia malo v rámci všetkých špécií
pozitívny vplyv na zvýšenie signálu. Najväčší rozdiel je pozorovateľný u organických
foriem, podľa čoho možno potvrdiť, že UV žiarenie pozitívne pôsobí na rozklad
organických zlúčenín selénu. Preto bol tento predredukčný krok zapojený do všetkých
systému pri ďalších meraniach.
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Prietok nosného plynu

4.2.1.7.

Prvotne na optimalizácie bol použitý prietok nosného plynu, ktorý bol
optimalizovaný v diplomovej práci Barbory Kramulovej [1] a to 67 ml.min-1. Nakoľko
však bola táto hodnota prietoku argónu optimalizovaná pre AAS detekciu, bol prietok
nosného plynu optimalizovaný aj v tejto práci. Bola skúšaná prietoková rýchlosť
v rozmedzí od 20 do 100 ml.min-1.
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Obr. 24 Závislosť signálu vybraných špécií selénu na prietoku nosného plynu; I = 1,0 A,
cHCl = 6,0 mol.dm-3

(v

5,0%

KBr),

ckat = 1,0 mol.dm-3,

cH2SO4 = 2,0 mol.dm-3,

νH2SO4 = 2 ml.min-1 νHCl = 2 ml.min-1, νH2 = 40 ml.min-1, T = 80°C, chladenie, UV: 1) SeIV,
2) SeVI, 3) Se-Met, 4) Se-Cys
Ako je zjavné z Obr. 24 všetky krivky prislúchajúce jednotlivým špéciám majú podobný
priebeh. Optimálna hodnota prietokovej rýchlosti nosného plynu pre organické zlúčeniny
selénu bola 65 ml.min-1. Optimálne prietoky pre stanovenie SeIV a SeVI sa líšili. Kým pre
SeIV sa javila ako optimálna hodnota prietoku nosného plynu 80 ml.min-1, pre SeVI to bola
hodnota 50 ml.min-1. Nakoľko sa však hodnoty signálov pri týchto prietokoch podstatne
nelíšili od príslušných hodnôt signálu nameraných pri prietoku 65 ml.min-1, bola táto
rýchlosť nosného plynu zvolená ako optimálna
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Prietok vodíku

4.2.1.8.

Úlohou zavádzania prídavku vodíka do systému bolo, ako už bolo spomenuté,
udržanie miniatúrneho difúzneho plameňa v atomizátori AFS detektoru. Prietoková
rýchlosť vodíku bola ďalším optimalizovaným parametrom, keďže jeho nedostatočný
prietok mohol spôsobovať zhasínanie plameňa, resp. nedostatočnú účinnosť atomizácie.
Boli sledované prietokové rýchlosti v rozmedzí od 15 do 55 ml.min-1.
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Obr. 25 Závislosť signálu vybraných špécií selénu na prietoku vodíku; I = 1,0 A,
cHCl = 6,0 mol.dm-3

(v

5,0%

KBr),

ckat = 1,0 mol.dm-3,

cH2SO4 = 2,0 mol.dm-3,

νH2SO4 = 2 ml.min-1 νHCl = 2 ml.min-1,νAr = 65 ml.min-1, T = 80°C, chladenie, UV: 1) SeIV,
2) SeVI, 3) Se-Met, 4) Se-Cys
Podľa kriviek na Obr. 25 je zjavné, že pri použití nižších prietokových rýchlostí bol
sledovaný pokles signálu. Pri rýchlosti 15 ml.min-1 nebol zaznamenaný žiadny signál,
pretože pri takej malej prietokovej rýchlosti dochádzalo k zhasínaniu plameňa počas
merania. Prietoková rýchlosť 55 ml.min-1 nespôsobila žiadny výrazný vzrast signálu
selénových špécií. Naopak u SeIV a Se-Cys bol zaznamenaný jeho mierny pokles. Ako
optimálna hodnota prietoku vodíku bola napokon zvolená 45 ml.min-1.
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4.2.1.9.

Súhrn optimálnych podmienok

Po vykonaných meraniach optimalizácie boli do Tab. 4 zhrnuté optimalizované
podmienky pre stanovenie špécií selénu s použitím aparatúry na Obr. 5. Uvedené
parametre boli dodržané pri meraní kalibračných závislostí jednotlivých foriem selénu.
Tab. 4 Zhrnutie optimálnych podmienok pre špeciačnú analýzu selénu s použitím
elektrochemického generovania hydridov
Optimalizovaný parameter

Optimálna hodnota

Vložený prúd

1,0 A

Koncentrácia katolytu

1,0 mol.dm-3

Koncentrácia HCl v roztoku predredukčného činidla

6,0 mol.dm-3

Teplota predredukčného systému

80°C

Zapojenie UV žiarenia do predredukčného systému

Áno

Zavedenie chladiacej jednotky

Áno

Prietok nosného plynu

65 ml.min-1

Prietok vodíku

45 ml.min-1

4.2.2.

4.2.2.1.

Kalibrácie

Zhrnutie charakteristických parametrov stanovenia jednotlivých
špécií

Z kalibračných závislostí boli aj v tomto prípade určené tieto parametre. Zhrnutie
charakteristík pre jednotlivé špécie selénu sú zhrnuté v Tab. 5.
Tab. 5 Základne charakteristiky stanovenia pre jednotlivé špécie selénu

Analyt

Citlivosť
-1

[ml.ng ]

LOD
-1

[ng.ml ]

LOQ
[ng.ml-1]

Opakovateľnosť [%]

SeIV

27,05

0,072

0,240

1,9

SeVI

12,51

0,064

0,213

2,1

Se-Met

4,46

0,710

2,367

4,2
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Pokračovanie Tab. 5
Se-Cys

8,61

0,033

0,110

3,8

Met-Se-Cys

2,24

0,864

2,880

5,7

Se-U

5,86

0,058

0,193

2,2

Kalibrácia SeIV

4.2.2.2.

Po určení optimálnych podmienok pre stanovovanie špécií selénu pomocou
elektrochemického generovaní hydridov s detekciou AFS boli premerané kalibračné
závislosti jeho jednotlivých stanovovaných foriem. Ako prvá bola špécia 4-mocného
anorganického selénu.

200

y = 16,56x + 21,04
R² = 0,993

S
150
100
50
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
c SeIV [ppb]

Obr. 26 Kalibračná závislosť pre stanovenie SeIV v rozmedzí koncentrácie od 0 do 10 ppb
za optimálnych experimentálnych podmienok elektrochemického generovania hydridov:
I = 1,0A, cHCl = 6,0 mol.dm-3 (v 5,0% KBr), ckat = 1,0 mol.dm-3, cH2SO4 = 2,0 mol.dm-3,
νH2SO4 = 2 ml.min-1 νHCl = 2 ml.min-1, νAr = 65 ml.min-1, νH2 = 45 ml.min-1, T = 80°C,
chladenie, UV
Ako popisuje závislosť a rozloženie bodov kalibrácie na Obr. 26, v prípade SeIV pri
elektrochemickom generovaní hydridov bola kalibračná závislosť v danom rozmedzí
koncentrácií lineárna. Po porovnaní základných analytických charakteristík zhrnutých
v Tab. 5 je viditeľné, že štandard 4-mocného anorganického selénu vykazoval najlepšiu
opakovateľnosť stanovenia (1,9%). Rovnako je v tomto prípade možné pozorovať aj
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najlepšiu hodnotu citlivosti (27,05 ml.ng-1). Limit detekcie (0,072 ng.ml-1) a limit
stanoviteľnosti (0,240 ng.ml-1) sú tiež pomerne nízke.

Kalibrácia SeVI

4.2.2.3.

Druhou anorganickou špéciu, pre ktorú bola zostrojená kalibračná závislosť, bol
štandard SeVI. Boli merané jeho signály pre koncentrácie v rozmedzí od 0 do 10 ppb.
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Obr. 27 Kalibračná závislosť pre stanovenie SeVI v rozmedzí koncentrácie od 0 do 10 ppb
za optimálnych experimentálnych podmienok elektrochemického generovania hydridov:
I = 1,0A, cHCl = 6,0 mol.dm-3 (v 5,0% KBr), ckat = 1,0 mol.dm-3, cH2SO4 = 2,0 mol.dm-3,
νH2SO4 = 2 ml.min-1 νHCl = 2 ml.min-1, νAr = 65 ml.min-1, νH2 = 45 ml.min-1, T = 80°C,
chladenie, UV
Kalibračná závislosť špécie 6-mocného anorganického selénu vykazovala za určených
optimálnych podmienok nižšiu linearitu ako SeIV, čo potvrdzuje aj umiestnenie bodov
kalibrácie na Obr. 27. SeVI vykazuje podľa hodnôt z Tab. 5 citlivosť (12,51 ml.ng-1)
rádovo rovnakú, no o niečo horšiu ako je citlivosť pre druhú anorganickú formu selénu.
Opakovateľnosť (2,1%) stanovenie SeVI je takmer totožná. Čo sa však týka ostatných
analytických parametrov ma lepší limit detekcie (0,064 ng.ml-1), limit stanoviteľnosti
(0,213 ng.ml-1)
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Kalibrácia Se-Met

4.2.2.4.

Ďalším meraným analytom bol selenometionín. Kalibračná závislosť bola
zostrojená pre rozmedzie kalibrácií od 0 do 10 ppb.
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Obr. 28 Kalibračná závislosť pre stanovenie Se-Met v rozmedzí koncentrácie od 0 do
10 ppb za optimálnych experimentálnych podmienok elektrochemického generovania
hydridov:

I = 1,0

A,

cH2SO4 = 2,0 mol.dm-3,

cHCl = 6,0 mol.dm-3
νH2SO4 = 2 ml.min-1

KBr),

ckat = 1,0 mol.dm-3,

νHCl = 2 ml.min-1,

νAr = 65 ml.min-1,

(v

5,0%

νH2 = 45 ml.min-1, T = 80°C, chladenie, UV
Pri porovnávaní citlivostí jednotlivých stanovovaných foriem selénu z Tab. 5 vykazuje
selenometionín jednu z najhorších citlivostí (4,46 ml.ng-1). Rovnako aj limit detekcie
(0,710 ng.ml-1) a limit stanovenia (2,367 ng.ml-1) sú vyššie ako pre anorganické formy
selénu. Veľmi dobrá je však opakovateľnosť (4,2%) tejto špécie. Podľa závislosti na Obr.
28 a jej hodnoty spoľahlivosti je viditeľné, že linearita závislosti je o niečo nižšia ako pre
ostatné špécie, avšak jednotlivé body kalibrácie sú v blízkom okolí závislosti.

4.2.2.5.

Kalibrácia Se-Cys

Druhou meranou špéciou bol štandard organickej formy selénu, a to selenocysteinu
v rozmedzí koncentrácií od 0 do 10 ppb.
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Obr. 29 Kalibračná závislosť pre stanovenie Se-Cys v rozmedzí koncentrácie od 0 do
10 ppb za optimálnych experimentálnych podmienok elektrochemického generovania
hydridov:

I = 1,0

A,

cH2SO4 = 2,0 mol.dm-3,

cHCl = 6,0 mol.dm-3
νH2SO4 = 2 ml.min-1

KBr),

ckat = 1,0 mol.dm-3,

νHCl = 2 ml.min-1,

νAr = 65 ml.min-1,

(v

5,0%

νH2 = 45 ml.min-1, T = 80°C, chladenie, UV
Na Obr. 29 je znázornená kalibračná závislosť selenocysteinu v danom rozmedzí
koncentrácií. Podľa znázornených chybových úsečiek je zjavné, že v tomto intervale
koncentrácií bola celková smerodajná odchýlka opakovaných meraní Se-Cys nízka, čo
potvrdzujú aj nízke hodnoty limitu detekcie (0,033 ng.ml-1) a limitu stanoviteľnosti
(0,110 ng.ml-1) z Tab. 5. V porovnaní s ostatnými špéciami ide o najlepšie hodnoty LOD
a LOQ. Citlivosť (8,61 ml.ng-1) je naopak horšia ako pre anorganické formy selénu
rovnako ako opakovateľnosť (3,8%).

4.2.2.6.

Kalibrácia Met-Se-Cys

Kalibračná priamka pre metyl-selenocystein bola zostrojená z hodnôt signálu
získaných z premerania tejto špécie v rozsahu koncentrácií od 0 do 10 ppb.
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Obr. 30 Kalibračná závislosť pre stanovenie Met-Se-Cys v rozmedzí koncentrácie od 0 do
10 ppb za optimálnych experimentálnych podmienok elektrochemického generovania
hydridov:

I = 1,0

A,

cH2SO4 = 2,0 mol.dm-3,

cHCl = 6,0 mol.dm-3
νH2SO4 = 2 ml.min-1

KBr),

ckat = 1,0 mol.dm-3,

νHCl = 2 ml.min-1,

νAr = 65 ml.min-1,

(v

5,0%

νH2 = 45 ml.min-1, T = 80°C, chladenie, UV
Závislosť signálu na koncentrácií metyl-selenocysteinu je znázornená na Obr. 30. Je
viditeľné, že pri porovnaní s ostatnými, najmä anorganickými formami selénu, vykazuje
meranie tejto špécie pomerne nízke hodnoty signálov. Ako popisuje Tab. 5, Met-Se-Cys
má najnižšiu citlivosť (2,24 ml.ng-1) zo všetkých ostatných meraných špécií. Aj limit
detekcie (0,864 ng.ml-1), limit stanoviteľnosti (2,880 ng.ml-1) a opakovateľnosť (5,7%) sú
v porovnaní s ostatnými najhoršie.

4.2.2.7.

Kalibrácia Se-U

Poslednou špéciou selénu, pre ktorú bola zostrojená kalibračná závislosť, bola
selenomočovina. Rovnako boli premerané hodnoty signálov v rozmedzí od 0 do 10 ppb.
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Obr. 31 Kalibračná závislosť pre stanovenie Se-U v rozmedzí koncentrácie od 0 do 10 ppb
za optimálnych experimentálnych podmienok elektrochemického generovania hydridov:
I = 1,0 A, cHCl = 6,0 mol.dm-3 (v 5,0% KBr), ckat = 1,0 mol.dm-3, cH2SO4 = 2,0 mol.dm-3,
νH2SO4 = 2 ml.min-1 νHCl = 2 ml.min-1, νAr = 65 ml.min-1, νH2 = 45 ml.min-1, T = 80°C,
chladenie, UV
Kalibračná závislosť selenomočoviny znázornená na Obr. 31 vykazuje výbornú linearitu
v meranom rozmedzí koncentrácií. Podľa porovnania základných analytických parametrov
z Tab. 5 je viditeľné, že hoci Se-U má o 1 rád nižšiu citlivosť (5,86 ml.ng-1) ako
anorganické formy selénu, má nižšie a teda lepšie hodnoty limitu detekcie (0,058 ng.ml-1)
a limitu stanoviteľnosti (0,193 ng.ml-1). Rovnako má aj výbornú opakovateľnosť (2,2%).

4.2.3.

Zavedenie prídavku kyseliny mravčej pre podporu UV
predredukcie organických špécií selénu

V tejto práci už boli popísané dva rôzne spôsoby generovanie prchavých zlúčenín,
a to chemické a elektrochemické. Existuje však mnoho štúdií a prieskumov v rámci
ďalšieho možného spôsobu generovania hydridov - fotochemické generovanie [35]
[36][37]

. Tieto merania sú založené na ožarovaní vzoriek UV žiarením

s prídavkom nízko molekulárnych organických zlúčenín (kyselina mravčia, kyselina
octová alebo kyselina propiónová) v malých koncentráciách.
Na základe predošlých optimalizácií v tejto práci bolo UV žiarenie zapojené do
aparatúry ako predredukčný krok pre rozklad hlavne organických špécií. V záujme ešte
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viac zvýšiť účinnosť tohto kroku a na základe informácií z uvedených štúdií, bol na skúšku
do systému zavedený prídavok kyseliny mravčej s koncentráciou 0,01 mol.dm-3. Tento
krok však nemal pozitívny vplyv na stanovenie.
Po tom, čo kyselina mravčia pretiekla aparatúrou až do elektrochemickej cely, začal
z cely do separátoru fáz vytekať čierny zakalený roztok. Následne cela prestala viesť
elektrický prúd. Okamžite bolo prerušené meranie, generačná cela bola premývaná po
dobu asi 5 minút a vysušená pretokom argónu. Po opätovnom spustení aparatúry už cela
nefungovala, neviedla prúd, teda nedochádzalo ani ku generovaniu hydridov. Generačná
cela bola napokon rozobratá a na olovnatej elektróde bolo pozorovanie na jednom mieste
výrazne čierne sfarbenie podobné spálenine. V rovnakom mieste bola prepálená nafionová
membrána. Ďalšie merania s prídavkom kyseliny mravčej neboli uskutočnené.

4.2.4.

Porovnanie základných analytických parametrov chemického
a elektrochemického generovania príslušných špécií selénu

Jedným z najhlavnejších cieľov predloženej diplomovej práce je porovnanie
základných

analytických

parametrov

v prípade

chemického

a elektrochemického

generovania jednotlivých vybraných stanovovaných anorganických a organických foriem
selénu. Po určení optimalizácií a premeraní kalibračných závislostí boli hodnoty
základných analytických parametrov zapísané do samostatných tabuliek pre jednotlivé
analyty (viď. Tab. 6 - Tab. 11). Prvý stĺpec obsahuje skratku príslušnej špécie a popis
porovnávaných parametrov. V druhom a treťom stĺpci sú hodnoty charakteristík získaných
meraniami v rámci tejto diplomovej práce s použitím aparatúry na Obr. 4 a za optimálnych
podmienok zhrnutých v Tab. 2 pre chemické generovanie a s aparatúrou podľa Obr. 5 za
optimálnych podmienok podľa Tab. 4. Posledný stĺpec zahrňuje analytické parametre
namerané Barborou Kramulovou [1] v rámci jej diplomovej práce, kde bolo použite
elektrochemické generovanie hydridov s detekciou AAS. V tomto prípade prebiehalo
meranie bez predredukčných krokov, teda bez prídavku predredukčného činidla, bez
zvýšenej teploty a bez ožarovania vzoriek UV žiarením.
Prvou meranou špéciou, s ktorou boli porovnávané ostatné formy selénu, bol 4mocný anorganický selén. Prehľad hodnôt príslušných analytických parametrov pri
rôznych metódach stanovenia sú znázornené v Tab. 6.
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Tab. 6 Porovnanie základných analytických parametrov špécie SeIV
CHG

EcHG

EcHG

s detekciou AFS

s detekciou AFS

s detekciou AAS

Citlivosť [ml.ng-1]

246,60

27,05

4,04.10-3

LOD [ng.ml-1]

0,630

0,072

12,5

LOQ [ng.ml-1]

2,100

0,240

41,8

Opakovateľnosť [%]

9,7

1,9

2,2

SeIV

Všeobecne možno povedať, že analyt SeIV patril medzi najstabilnejšie. Aj v prípade, že
roztok štandardu nebol čerstvo pripravovaný a na merania optimalizácií aj kalibrácií bol
používaný zásobný roztok uchovávaný v chlade, nebola pozorovaná výrazná zmena
signálu. Ako najcitlivejšia metóda pre stanovenie 4-mocného anorganického selénu je
podľa Tab. 6 metóda s použitím chemického generovania a AFS detekciou. Je zjavné, že
už len zmena detekčnej techniky spôsobila výrazne zvýšenie citlivosti stanovenia.
Najlepšie

detekčné

limity

boli

dosiahnuté

použitím

detekčnej

techniky

AFS

a elektrochemického generovania hydridov a to 0,072 ng.ml-1. V porovnaní s treťou
metódou, kde neboli do aparatúry zapojené predredukčné, inak povedané rozkladné kroky
a namiesto AFS bola použitá detekcia AAS, je LOD až o 3 rády lepší. Rovnako bola pri
tejto metóde pozorovaná najlepšia opakovateľnosť stanovenia.
Druhou anorganickou selénovou špéciou, ktorá bola meraná, bol 6-mocný selén.
Tab. 7 Porovnanie základných analytických parametrov špécie SeVI
CHG

EcHG

EcHG

s detekciou AFS

s detekciou AFS

s detekciou AAS

Citlivosť [ml.ng-1]

225,10

12,51

1,03.10-3

LOD [ng.ml-1]

0,658

0,064

12,2

LOQ [ng.ml-1]

2,193

0,213

40,6

Opakovateľnosť [%]

8,7

2,1

2,8

SeVI

Problémy stanovenia a dôležitosť predredukcie SeVI bolo možné sledovať pri
optimalizáciách parametrov jednotlivých metód. Po prídavku predredukčného činidla za
zvýšenej teploty bol pozorovaný výrazný vzrast signálu tejto špécie. Ako najcitlivejšia
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metóda sa pre stanovenie 6-mocného anorganického selénu sa ukázala metóda s použitím
chemického generovania a AFS detekciou ako to popisuje Tab. 7. V práci, na ktorú
naväzuje táto diplomová práca, bol LOD o 2 rády nižší ako pri chemickom generovaní
s detekciou AFS a až o 3 rády nižší ako pri rovnakom spôsobe generovania hydridov, ale
s detekciou AFS a zapojení preredukčných krokov. Najhoršia opakovateľnosť stanovenia
SeVI bola sledovaná pri použití elektrochemického generovania hydridov.
Ďalším stanovovaným štandardom bol selenometionín.
Tab. 8 Porovnanie základných analytických parametrov špécie Se-Met
CHG

EcHG

EcHG

s detekciou AFS

s detekciou AFS

s detekciou AAS

Citlivosť [ml.ng-1]

9,09

4,46

5,28.10-5

LOD [ng.ml-1]

1,500

0,710

87,8

LOQ [ng.ml ]

5,001

2,367

292,5

Opakovateľnosť [%]

14,2

4,2

5,1

Se-Met

-1

Špécia Se-Met vykazovala vo väčšine meraní jeden z najnižších signálov, o čom svedčia aj
hodnoty citlivostí ako je to v Tab. 8. Rádovo nebol pozorovaný žiadny rozdiel
v citlivostiach medzi technikami generovania (EcHG a CHG) s detekciou AFS. Aj keď
boli hodnoty citlivostí namerané v tejto práci nízke, boli o 3 rády lepšie ako pri použití
detekcie AAS. Najlepšie hodnoty LOD a LOQ pre selenometionín boli pozorované pri
elektrochemickom generovaní hydridov s použitím AFS ako detekčnej techniky, ktoré boli
0,710 ng.ml-1 a 2,367 ng.ml-1. Pri tejto metóde bola aj najlepšia opakovateľnosť
stanovenia.
Druhou sledovanou organickou formou selénu bol selenocystein.
Tab. 9 Porovnanie základných analytických parametrov špécie Se-Cys
CHG

EcHG

EcHG

s detekciou AFS

s detekciou AFS

s detekciou AAS

Citlivosť [ml.ng-1]

223,8

8,61

3,98.10-4

LOD [ng.ml-1]

0,930

0,033

16,8

Se-Cys
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Pokračovanie Tab. 9
LOQ [ng.ml-1]

3,100

0,110

56,1

Opakovateľnosť [%]

5,9

3,8

5,1

Pri sledovaní zmeny hodnôt základných analytických charakteristík stanovenia Se-Cys
podľa Tab. 9 je zjavné, že najvyššiu citlivosť je možné dosiahnuť technikou CHG
s detekciou AFS. Tá bola až o 6 rádov vyššia ako v prípade techniky EcHG s detekciou
AAS. Je potrebné pripomenúť, že zvýšenie citlivosti môže mať za následok nie len
použitie citlivejšej detekčnej techniky, ale aj zapojenie kombinácie predredukčných, resp.
rozkladných krokov, ako je zvýšená teplota, UV žiarenie. Pri špécií Se-Cys je možné
pozorovať najnižší dosiahnutý limit detekcie spomedzi všetkých meraných špécií a to
33 ppt pri použití metódy EcHG s detekciou AFS. Tá vykazovala aj najlepšie hodnoty
opakovateľnosti stanovenia pre túto formu selénu.
Predposlednou organickou zlúčeninou selénu, ktorá bola meraná, bol metylselenocystein.
Tab. 10 Porovnanie základných analytických parametrov špécie Met-Se-Cys
CHG

EcHG

EcHG

s detekciou AFS

s detekciou AFS

s detekciou AAS

Citlivosť [ml.ng-1]

41,24

2,24

-

LOD [ng.ml-1]

1,899

0,864

-

LOQ [ng.ml-1]

6,332

2,880

-

Opakovateľnosť [%]

12,7

5,7

-

Met-Se-Cys

Metyl-selenocystein bol jediným stanovovaným analytom, ktorý nebol meraný v práci
Barbory Kramulove [1]j. Jeho základne analytické charakteristiky boli teda porovnávané
len vzhľadom na rôzne použité generačné techniky. Aj keď Met-Se-Cys vykazuje najlepšiu
citlivosť pri použití techniky chemického generovania hydridov, v prípade použitia
elektrochemického generovania je citlivosť najhoršia spomedzi všetkých špécií. Parametre
LOD aj LOQ sú lepšie v prípade elektrochemického generovania, rovnako ako aj hodnota
opakovateľnosti, ktorá je lepšia v prípade EcHG o 7%.
Poslednou sledovanou organickou formou selénu bola selenomočovina.
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Tab. 11 Porovnanie základných analytických parametrov špécie Se-U
CHG

EcHG

EcHG

s detekciou AFS

s detekciou AFS

s detekciou AAS

Citlivosť [ml.ng-1]

102,10

5,86

7,02.10-4

LOD [ng.ml-1]

1,065

0,058

10,8

LOQ [ng.ml-1]

3,551

0,193

36,1

Opakovateľnosť [%]

5,2

2,2

3,9

Se-U

Pri porovnaní s ostatnými špéciami selénu možno celkovo selenomočovinu označiť za
dobre stanoviteľnú. Jej hodnota citlivosti je v prípade CHG s AFS detekciou rádovo
rovnaká ako pre anorganické formy. Zhoršenie citlivosti o 1 rad v porovnaní s SeIV je
možné pozorovať so zapojením EcHG v prípade oboch detekčných techník. Zlepšenie
hodnoty určitého analytického parametru oproti 4-mocnému selénu je možné sledovať
u LOD, pričom najnižší limit detekcie pre Se-U bol pozorovaný pri použití techniky EcHG
s detekciou AFS. Výsledne hodnoty opakovateľnosti stanovenia boli pre Se-U vo všetkých
prípadoch veľmi dobré, avšak najnižšie boli pri EcHG s detekciou AFS.
Po

zhrnutí

všetkých

výsledkov

a porovnaniach

základných

analytických

charakteristík stanovení možno označiť techniku chemického generovania hydridov
s detekciou AFS za metódu najcitlivejšiu a to pre všetky stanovované špécie. Pre
dosiahnutie najnižších LOD a LOQ všetkých foriem selénu je najvhodnejšia metóda
elektrochemického generovania s detekciou AFS. Metódu s najlepšou opakovateľnosťou
nemožno určiť všeobecne, pretože je to individuálne pre každú selénovú špéciu.
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5.

Záver

Selén je v dnešnej dobe jedným z najviac diskutovaných chemických prvkov, a to
v snahe objasniť správanie a vlastností jeho rôznych foriem. Okrem nepriaznivých vplyvov
nedostatku selénu nie len v ľudskom organizme, sú známe aj poruchy pri jeho
predávkovaní už v malých koncentráciách, čo opodstatňuje vývoj analytických metód
a techník pre dôkladné a presné stanovenie jeho formy a koncentrácie.
Predkladaná diplomová práca sa zaoberá porovnaním základných analytických
charakteristík stanovenia jednotlivých špécií selénu pri chemickom a elektrochemickom
generovaní ich prchavých foriem s detekciou atómovým fluorescenčným spektrometrom,
konkrétne sa jedná o citlivosť, limit detekcie, limit stanovenia a opakovateľnosť.
V teoretickej časti tejto práce sú stručne popísané princípy použitých techník
generovania hydridov a atómovej fluorescencie ako detekčnej techniky.
Experimentálna časť sa okrem popisu použitých aparatúr venuje aj určeniu
optimálnych podmienok pre chemické aj elektrochemické generovanie hydridov
sledovaných anorganických aj organických selénových špécií. Bol sledovaný najmä vplyv
zapojenia prídavku bromidu draselného, zvýšenia teploty rozkladného kroku a ožarovania
analytov UV žiarením na zmenu signálu. Po optimalizáciách boli namerané hodnoty
signálu jednotlivých foriem selénu na koncentráciách pre zostrojenie kalibračných
závislostí v prípade oboch generačných techník. Tiež sú tu porovnané použité techniky
CHG-AFS, EcHG-AFS a EcHG-AAS, a to na základe príslušných hodnôt základných
analytických parametrov pre sledované selénové špécie. Na záver je stručne popísaný
následok zavedenia nízkomolekulovej organickej kyseliny do systému.
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