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Seznam zkratek a symbolů 

A  Absorbance 

AAS  Atomová absorpční spektrometrie 

AdSV  Adsorpční rozpouštěcí voltametrie 

AES  Atomová emisní spektrometrie 

AFS  Atomová fluorescenční spektrometrie 

anolyt  Roztok protékající anodovým prostorem elektrolytické cely 

ASV  Anodická rozpouštěcí voltametrie 

CFA  Kontinuální průtoková analýza 

c  Koncentrace analytu v absorpčním prostředí  

ca  Koncentrace anolytu 

ck  Koncentrace katolytu 

cNaBH4  Koncentrace roztoku NaBH4 

csept  Koncentrace Septonexu 

DPV  Diferenční pulzní voltametrie 

EMA  Elektronová mikroanalýza 

ET-AAS AAS s elektrotermickou atomizací 

FIA  Průtoková injekční analýza 

F-AAS  AAS s plamenovou atomizací 

HCL  Výbojka s dutou katodou 

HG-AAS AAS s generováním těkavých sloučenin 

I  Aplikovaný generační elektrický proud 

ICP  Indukčně vázaná plazma 

Katolyt  Roztok protékající katodovým prostorem elektrolytické cely 

l  Délka absorpčního prostředí 

MIP  Mikrovlně indukovaná plazma 

MS  Hmotnostní spektrometrie 

NAA  Neutronová aktivační analýza 

RFS  Rentgenová fluorescenční spektrometrie 

vAr  Průtoková rychlost nosného plynu (argon) 



vel  Průtoková rychlost elektrolytu 

vf  Průtoková rychlost nosného plynu (argon) fritou separátoru fází 

vNaBH4  Průtoková rychlost roztoku NaBH4 

vvz  Průtoková rychlost vzorku 

Vvz  Objem dávkovaného vzorku 

c  Účinnost konverze analytu na těkavou sloučeninu 

g  Účinnost generování těkavé sloučeniny 

p  Účinnost převodu generované těkavé sloučeniny z kapalné  

do plynné fáze 

t  Účinnost transportu těkavé sloučeniny 

  Atomový absorpční koeficient 

  Intenzita záření prošlého analytem 

0  Intenzita záření nezeslabeného analytem 



1 Úvod 
 

1.1 Cíl diplomové práce 
 

 Tato diplomová práce navazuje na dřívější projekty vypracované  

na Katedře analytické chemie PřF UK a věnované elektrochemickému generování 

těkavých sloučenin ve spojení s atomovou absorpční spektrometrií. 

 Cílem diplomové práce bylo optimalizovat elektrochemické a chemické 

generování těkavé formy kadmia pro potřeby atomové absorpční spektrometrie. 

Práci lze rozdělit do několika částí: 

 V první části práce byly sledovány vlivy jednotlivých experimentálních 

parametrů na analytický signál Cd v metodě kontinuálního elektrochemického 

generování a byly nalezeny optimální podmínky pro analytické stanovení Cd 

s cílem dosáhnout minimálních hodnot meze detekce a meze stanovitelnosti. 

Základní charakteristiky získané při kontinuálním elektrochemickém generování 

těkavé formy Cd byly porovnány s charakteristikami získanými metodou 

kontinuálního chemického generování. 

 V druhé části diplomové práce bylo sledováno elektrochemické 

generování těkavé formy Cd ve FIA módu. Po nalezení optimálních 

experimentálních podmínek pro dané stanovení byly opět zjištěny základní 

charakteristiky tohoto stanovení, které byly následně srovnány s hodnotami 

získanými pro chemické generování Cd ve FIA módu. 

 Ve třetí části práce pak na základě provedených experimentů jsou 

diskutovány možné formy vygenerované těkavé sloučeniny. 



2 Teoretická část 
 

2.1 Metody stopové prvkové analýzy 
 

 Metody stopové prvkové analýzy jsou často využívány v moderní 

analytické chemii a mají široké využití pro kontrolu kvality životního prostředí, 

při rozborech biologických, klinických, zemědělských i geologických vzorků  

a při sledování kvality různých průmyslových materiálů. Na moderní analytické 

metody jsou kladeny vysoké nároky, očekává se jak vysoká citlivost (meze 

detekce a meze stanovitelnosti v řádu jednotek ppb či ppt, tedy g·dm-3  

či ng·dm-3), tak i vysoká reprodukovatelnost (respektive opakovatelnost)  

a i robustnost analytického procesu. 

 Mezi metody stopové (a ultrastopové) prvkové analýzy patří atomová 

absorpční spektrometrie (AAS s elektrotermickou atomizací, AAS ve spojení 

s generováním těkavých sloučenin), atomová emisní spektrometrie (AES) 

s různými budícími zdroji (elektrická jiskra, ICP, MIP), atomová fluorescenční 

spektrometrie (AFS), hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou jako 

budícím zdrojem (ICP-MS), neutronová aktivační analýza (NAA), metody 

laserové a rentgenové spektrometrie, tj. elektronová mikroanalýza (EMA)  

a rentgenová fluorescenční spektrometrie (RFS). Z elektrochemických metod 

převážně elektrochemická (anodická, adsorpční) rozpouštěcí voltametrie (ASV, 

AdSV) a elektroanalytické metody za nestacionárních podmínek, např. diferenční 

pulzní voltametrie (DPV). 

 Někdy je nutné před vlastní analýzou stanovovaný analyt zakoncentrovat 

a to například rozpouštěcí voltametrií v oboru elektrochemických metod, 

technikou kolekce těkavých sloučenin v atomových spektrometrických metodám 

nebo zkoncentrováním a separací stanovovaných prvků před i po ozáření vzorku 

v metodě NAA. 

 Mezi významnou techniku stopové prvkové analýzy patří atomová 

absorpční spektrometrie, která má hlavní výhodu a přednost ve vysoké citlivosti, 



značné selektivitě, odolnosti vůči interferencím, opakovatelnosti a i uspokojivé 

robustnosti analytického stanovení1. 

 

2.2 Atomová absorpční spektrometrie 
 

 Atomová absorpční spektrometrie je spektrometrická analytická metoda 

využívající ke stanovení chemických prvků absorpci elektromagnetického záření 

volnými atomy prvků v plynném stavu. Energetická hodnota fotonů je 

charakteristická pro určitý druh atomů a počet absorbovaných fotonů je mírou 

množství stanovovaných atomů. Metoda umožňuje stanovení více než 60 prvků, 

kovových prvků a metaloidů. 

 Analytické metody založené na atomové absorpční spektrometrii patří 

mezi nejmladší fyzikálně-chemické metody1 a to od 60. let 20. století2,3. 

 Metoda atomové absorpční spektrometrie patří k nejpoužívanějším 

metodám prvkové analýzy. Zejména ve spojení s elektrochemickou atomizací je 

pro svoji selektivitu a vysokou citlivost využívána pro stopovou a ultrastopovou 

prvkovou analýzu řady vzorků z oblasti geologické, biologické, medicínské  

i enviromentální analýzy, ale i pro kontrolu v řadě odvětví chemického, 

elektrotechnického i potravinářského průmyslu. 

 K vlastnímu měření je využíván atomový absorpční spektrometr 

s vysokou selektivitou a citlivostí, který je složen z následujících hlavních částí: 

 zdroj záření – jedná se o čárový zdroj záření, což znamená že emituje 

intenzivní zářivou energii soustředěnou do úzkých spektrálních intervalů, 

využitelných pro charakteristickou absorpci záření; v běžné praxi se zatím 

prosadily tři typy čárových zdrojů, a to výbojky s dutou katodou (HCL), 

bezelektrodové výbojky a tzv. Superlampy; pro korekci nespecifické 

absorpce pozadí je používána deuteriová výbojka, popř. lepší a cenově 

méně dostupné systémy (Smith-Hieftje, korekce s použitím Zeemanova 

jevu) 

 atomizátor – produkuje volné atomy a je zároveň absorpčním prostředím  



 optický systém spektrometrů – úkolem je vést paprsek záření ze zdroje 

skrz absorpční prostředí do disperzního prvku, který izoluje příslušný 

spektrální interval, a po výstupu z disperzního prvku fokusovat záření  

na detektor; je tvořen čočkami, zrcadly, rotačními zrcadlovými sektory, 

polopropustným zrcadlem a štěrbinami, jež vymezují jednu jedinou 

(dostatečně intenzivní) spektrální čáru stanovovaného prvku o dané 

spektrální šířce 

 detektor – nejčastěji fotonásobič, který střídavě měří intenzitu 

dopadajícího, atomizátorem prošlého, monochromatického záření  

a intenzitu pozadím zeslabeného záření z deuteriové výbojky; vlastní 

signál je pak rozdíl intenzit těchto dvou paprsků a platí pro něj  

Lambertův-Beerův zákon: 

 

lcA  



0

log ,     (1) 

  
kde A  je absorbance,   je intenzita záření prošlého analytem, 0  je 

intenzita záření nezeslabeného analytem,   je atomový absorpční koeficient, c  je 

koncentrace analytu v absorpčním prostředí a l  je délka absorpčního prostředí. 

 

 Techniky atomové absorpční spektrometrie můžeme rozdělit do tří 

základních skupin: 

 AAS s plamenovou atomizací: F-AAS 

 AAS s elektrotermickou atomizací: ET-AAS 

 AAS s generací těkavých sloučenin: HG-AAS 

 

 První uvedená metoda se nehodí pro ultrastopové analýzy, její výhodou 

je však značná robustnost a nízké pořizovací a provozní náklady. 

 Druhá metoda je pro ultrastopovou analýzu různých kovových prvků 

ideální. Její nevýhodou je však více interferenčních efektů a vysoká pořizovací 

cena, proto ji lze zařadit mezi komplikovanější techniky. 



 Metoda generování těkavých sloučenin pak spojuje výhody obou 

předešlých technik. Tato metoda je velmi citlivá, umožňuje zakoncentrování 

analytu v absorpčním prostředí a jeho separaci od matrice vzorku, tj. omezení 

interferencí. Nevýhodou této metody je, že pomocí techniky generování těkavých 

sloučenin lze stanovit jen prvky, které můžeme nějakým způsobem převést  

na těkavou sloučeninu4. 

 V dnešní době je plamenová atomová absorpční spektrometrie (F-AAS) 

často nahrazována metodou atomové emisní spektrometrie s indukčně vázanou 

plazmou (AES-ICP) a technika atomové absorpce s elektrotermickou atomizací 

pak metodou hmotnostní spektrometrie s buzením v indukčně vázané plazmě 

(ICP-MS), ale i přesto patří ET-AAS stále vedle metody ICP-MS k nejcitlivějším 

metodám prvkové analýzy (Obr. 2.1)5. Obecně lze citlivost metody AAS zvýšit 

některou z prekoncentračních technik. 

 Metody atomové emisní spektrometrie jsou schopny stanovit řadu prvků 

přítomných ve vzorku naráz a vynikají tak rychlostí analýzy, oproti metodě 

atomové absorpce, která je vhodná pro analýzu jen jednoho prvku ve velké sérii 

vzorků. 

 

Obr. 2.1: Porovnání mezí detekce nejběžnějších atomových spektrálních metod  

 Při atomové absorpční spektrometrii mohou působit dva druhy 

interferenčních efektů a to spektrální a nespektrální interference. Spektrální 

interference se vyskytují při absorpci záření částicemi jinými než volnými atomy 



analytu a je ve své podstatě aditivní. Nespektrální interferenci způsobují vlivy 

složek vzorku na analytický signál. Mohou se vyskytovat v kapalné fázi během 

tvorby hydridu a dále v průběhu jeho převodu z roztoku do plynné fáze 

(interference v kapalné fázi) a nebo mohou analyt negativně ovlivňovat v plynné 

fázi (interference v plynné fázi). 

 Interference v kapalné fázi způsobují změnu rychlosti uvolnění hydridů 

z kapalné fáze a nebo v poklesu účinnosti uvolnění hydridu, což způsobují 

interferující částice přítomné v roztoku vzorku. Příčinou interference v plynné fázi 

jsou těkavé částice a to nejčastěji jiné hydridy nebo aerosol vznikající 

v hydridovém generátoru. Jsou děleny do dvou skupin a to interference transportní 

nebo interference v atomizátoru. K transportním interferencím dochází při cestě 

hydridu z roztoku vzorku do atomizátoru, což způsobuje ztráty hydridu nebo 

změnu rychlosti transportu hydridu do atomizátoru. Atomizační interference jsou 

závislé na mechanismu atomizace hydridu a na přívodu do atomizátoru4. 

 

2.3 Generování těkavých sloučenin v metodě AAS 
 

 Samotné generování těkavých kovalentních hydridů je známo již více  

než 100 let (Marshova a Gutzeitova zkouška)4. První získávání vodíkového 

radikálu bylo reakcí Zn s kyselinou, nejčastěji chlorovodíkovou6. 
 V současnosti je při chemickém generování těkavých hydridů nejčastěji 

používáno činidlo NaBH4. Vodíkový radikál je produkován reakcí činidla 

s kyselinou, též nejčastěji chlorovodíkovou.  

 Generování těkavých sloučenin je kompatibilní jak s atomovou absorpční 

spektrometrií, tak i s atomovou emisní spektrometrií či s ICP-MS. Těkavý hydrid 

lze generovat i na výstupu z chromatografické kolony7,8. Za použití vhodného 

interface je potom možno HGAAS použít jako velice citlivý  

a selektivní detektor pro separační metody chemické analýzy. 

 Proces generování těkavých sloučenin zahrnuje převod analytu  

na těkavou sloučeninu, její převedení z kapalné do plynné fáze a transport 

uvolněné těkavé sloučeniny proudem nosného plynu do atomizátoru. 



 Pro účinnost generace těkavé sloučeniny g  lze napsat7: 

 

 tpcg   ,      (2) 

 
 kde c  představuje účinnost konverze analytu na těkavou sloučeninu, 

p  účinnost převodu generované těkavé sloučeniny z kapalné do plynné fáze  

a t  účinnost transportu těkavé sloučeniny. 

 

2.4 Techniky generování těkavých sloučenin 
 

 Techniky generování těkavých sloučenin se obvykle dělí na metody 

přímého přenosu a na kolekční metody. Mezi metody přímého přenosu se řadí 

kontinuální průtoková analýza, průtoková injekční analýza a dávkové uspořádání 

experimentu. Těkavou sloučeninu lze generovat procesem chemické  

či elektrochemické redukce. 

 

2.4.1 Chemické generování těkavých sloučenin 
 

 Jak bylo uvedeno výše, v počátcích generování těkavých sloučenin  

pro AAS se jako redukční činidlo obvykle používal kov (Zn) v prostředí kyseliny 

HCl, tudíž atomární vodík (tzv. vodík ve stavu zrodu) byl připraven  

tzv. Marschovou reakcí9,10. Toto chemické generování je zatížena řadou nevýhod; 

například, pokud je Zn používán jako redukční činidlo, pak může být stanoven 

pouze As, Sb a Se a způsob provedení byl omezen jen na dávkový způsob, což je 

velké omezení při rutinní praktické analýze. Navíc účinnost uvolnění hydridu je 

v tomto případě velice nízká; značné množství hydridu je zachyceno na povrchu 

Zn nebo vůbec nezreaguje.  

 V současné době je redukce systémem NaBH4/HCl nejrozšířenější 

technikou generování hydridů. Výhodou této techniky generování hydridů oproti 



technice redukce systémem kov/kyselina je nižší reakční čas, vyšší redukční 

výtěžek, nižší kontaminace a možnost provádět analýzu i v průtokovém režimu. 

Schéma chemické reakce vzniku selenovodíku uvádí následující schéma: 

 

NaBH4 + 3 H2O + HCl → H3BO3 + NaCl + 8 H 

8 H + SeIV → SeH2 + H2 (nadbytek) 

 

 Vývin vodíku při reakci bývá velmi intenzivní, vznikající hydrid je 

spontánně unášen do atomizátoru. V mnohých případech se využívá inertního 

plynu pro zvýšení průtokové rychlosti a vyšší transportní účinnosti. 

 Ovšem i tato technika má své nevýhody. Redukční činidlo NaBH4 je 

málo stabilní, při laboratorní teplotě se rozkládá, proto by mělo být uchováváno  

v chlazeném stavu a pro zvýšení stability je nutno NaBH4 připravovat v roztoku 

NaOH nebo v KOH a pro přesná měření by měl být denně připravován čerstvý. 

NaBH4 je poměrně drahá sloučenina a její spotřeba bývá obvykle vysoká. Lze ji 

získat maximálně v 99% čistotě, což se sebou přináší možnost kontaminace 

vzorku a slepého pokusu, především interferujícími ionty. 

 Obecným problémem chemického generování je jeho omezení pouze  

na některé oxidační stavy. Tudíž je nutné předřadit redukční krok, kterým je 

analyt převeden z vyššího oxidačního stavu do nižšího. Jako příklad lze uvést 

redukci AsV a SbV na trojmocné formy pomocí L-cysteinu nebo jodidu 

draselného11. Jiným příkladem je redukce SeVI na čtyřmocnou formu reakcí  

s 4 mol·dm-3 HCl po dobu 25  30 minut při teplotě 95  100 °C12. 

 

2.4.2 Elektrochemické generování těkavých sloučenin 
 

 Elektrochemické generování těkavých sloučenin představuje alternativní 

techniku jejich přípravy, kdy je redukce provedena průchodem elektrického 

proudu v prostředí velmi čistých minerálních kyselin.  

 Jednou z hlavních výhod elektrochemického generování těkavých 

sloučenin ve srovnání s technikou chemického generování za použití NaBH4 je 



skutečnost, že při elektrolýze odpadá nutnost používat vedle roztoku kyseliny 

(katolytu) další reagent. Koncentrace analytu v nulovém roztoku může tedy být 

velmi nízká. To nabízí možnost dosáhnout velice nízkých hodnot mezí detekce  

a stanovitelnosti7. Elektrochemické generování lze též využít u atomové emisní 

spektrometrie s mikrovlnně indukovaným plazmatem13 nebo v ICP-AES14  

a ICP-MS15. Lze též úspěšně využít elektrochemické generování těkavých 

sloučenin s in-situ kolekcí analytu v elektrochemických atomizátorech. 

 Účinnost elektrochemického generování těkavých sloučenin je závislá  

na konstrukci elektrochemického generátoru, na druhu použitého katodového 

materiálu a na velikosti aktivní plochy elektrody, na studovaném analytu. 

Významný vliv na dosaženou účinnost generování těkavých sloučenin vykazuje 

průtoková rychlost vzorku a nosného plynu a velikost generačního elektrického 

proudu. Těmito otázkami ohledně účinnosti elektrochemického generování 

těkavých sloučenin se zabývá zejména Sturgeon16,17. 

 Aparatura pro elektrochemické generování sestává z následujících částí: 

průtokového systému, průtokové elektrolytické cely, zdroje konstantního proudu, 

separátoru fází, zásobníku s nosným plynem a spojovacího materiálu. 

 

2.4.2.1 Průtokový systém 
 

 Průtokový systém zajišťuje transport roztoku protékajícího katodovým 

prostorem (katolyt) a anodovým prostorem (anolyt) elektrolytické průtokové cely. 

Je tvořen multikanálovou peristaltickou pumpou s příslušnými čerpacími  

a transportními hadičkami. Celé zapojení závisí na používané technice. Vzorek 

může být buď injektován do proudu katolytu dávkovacím ventilem s dávkovací 

smyčkou příslušného objemu nebo solenoidovým ventilem z dalšího kanálu (doba 

sepnutí určuje nadávkovaný objem) nebo je kontinuálně přiváděn dalším kanálem 

s katolytem (spojeno přes „T“ spojku) nebo místo katolytu. Roztok anolytu může 

být čerpán bud kontinuálně nebo může být recirkulován18,19. 

 

 



2.4.2.2 Elektrolytická průtoková cela 
 

 Pro generování těkavých hydridů se používá průtoková elektrolytická 

cela, obvykle složená ze dvou částí, které jsou nazývány podle protékajících 

roztoků jako katodový a anodový prostor a které jsou od sebe odděleny nejčastěji 

iontově výměnnou membránou (Nafion 117, Nafion 112, Nafion 417, Tailore 

1010 aj.)20,21,22,23,24,25,26,27,28,29. Membrána odděluje oba reakční prostory  

průtokové cely a zároveň umožňuje průchod elektrického proudu. Současně 

zabraňuje vzájemnému míšení vznikajících produktů; to se týká zejména 

vznikajícího chloru v případě použití kyseliny chlorovodíkové jako anodového 

roztoku. 

 Nejčastěji používaná je tenkovrstvá průtoková cela zkonstruovaná Linem 

a Brockmannem18. Lze se setkat s celou řadou modifikací30,31,32,33,34. Společným 

rysem těchto cel je vždy katodový a anodový prostor zhotovený  

z různého materiálu (plexisklo, teflon, polypropylen). Anodové i katodové 

prostory mají různé rozměry i tvary. Součástí cel jsou i přívodní a odvodní 

kanálky s příslušnými konektory. Oba prostory jsou od sebe odděleny iontově 

výměnnou membránou a jsou spojeny pomocí šroubů nebo svěrek. Elektrody mají 

odlišnou velikost, tvar a mohou být z různých materiálů. Tvar katody může být  

ve formě folií nebo desek26, vláken32, drátů30 či granulí27,28. 

 Elektrody bývají upevněny v katodovém i anodovém prostoru a jsou 

opatřeny konektory pro vedení elektrického proudu. Mezi anodovou a katodovou 

částí může být po obvodu teflonové těsnění, aby nedocházelo k nežádoucímu 

úniku elektrolytů ven z cely. 

 Pro anody se volí obvykle platina, která je inertní i v silném oxidačním 

prostředí vznikajícího kyslíku či chloru při elektrolýze anodového roztoku. 

 Pro katody lze použít řadu materiálů, jakými jsou platina, stříbro, 

platinou potažené stříbro, amalgamové stříbro, měď, skelný uhlík35, retikulární 

uhlík, pyrolytický grafit, olovem potažené uhlíkové vlákno či olovo. Obecně platí, 

že ani jeden materiál není vhodný pro všechny reakce. Olovo sice poskytuje 

nejvyšší účinnost generování hydridů v různých matricích, ale generování je 

zatíženo interferencemi v kapalné fázi v přítomnosti vyšších koncentrací různých 



doprovodných prvků v matrici. Uhlík ve všech svých formách poskytuje nižší 

účinnosti generování než olovo. Platina pak vykazuje nejmenší účinnost 

generování hydridů, na druhé straně zde byly zjištěny nejmenší interferenční 

efekty různých prvků přítomných v matrici vzorku. 

 Z literatury je vybráno několik základních typů elektrolytických cel. 

Původní konstrukce tenkovrstvé průtokové cely podle Brockmanna je na obrázku 

2.2.  

 

 

 

 

 

Obr. 2.2: Tenkovrstvá průtoková elektrolytická cela podle Brockmanna 

 1 – kontakt, 2 – katodový prostor, 3 – anodový prostor, 4 – katoda,  

5 – anoda, 6 – nafionová membrána, 7 – těsnění, 8 – přívod katolytu,  

9 – přívod anolytu, 10 – odvod katolytu, 11 – odvod anolytu 

 

 Jiným typem průtokové cely může být kompaktní integrovaná cela 

s membránovým separátorem fází26: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3: Tenkovrstvá průtoková cela s integrovaným membránovým separátorem 

fází  

1 – katodový prostor, 2 – anodový prostor, 3 – nafionová membrána,  

4 – přívod katolytu, 5 – přívod anolytu, 6 – platinová anoda s měděným 

kontaktem, 7 – katoda z olověného drátku, 8 – odvod do atomizátoru,  



9 – odvod do odpadu, 10 – teflonová membrána, 11 - přívod nosného 

plynu, 12 – separátor fází 

  

Zcela odlišnou konstrukcí průtokové cely je tubulární generátor36 

znázorněný na obrázku 2.4. Katoda z porézního skelného uhlíku vyplňuje 

keramickou porézní trubici oddělující katodový a anodový prostor. Anoda je  

ve formě platinového drátku a je navinuta kolem této trubice a celek je upevněn  

v teflonové trubici. Katolyt proudí skrz porézní katodu a anolyt pak prostorem 

mezi keramickou a teflonovou trubicí. 

 

 

 

Obr. 2.4: Příčný řez průtokovým tabulárním generátorem 

1 – porézní keramická trubice, 2 – porézní skelný uhlík nebo rozemlety 

porézní skelný uhlík, 3 – platinová drátová anoda, 4 – grafitový 

elektricky kontakt, 5 – přívod katolytu, 6 – odvod katolytu, 7 – přívod 

anolytu, 8 – odvod anolytu, 9 – elektricky kontakt 

 

2.4.2.3 Reakční mechanizmus elektrochemického generování 
 

 Na povrchu generační elektrody, která je ponořena do roztoku elektrolytu 

obsahujícího stanovovaný analyt, probíhají tři po sobě následující procesy37,38. 



Z těchto procesů vyplývá základní představa o mechanizmu elektrochemického 

generování. V prvním kroku dochází k depozici analytu na povrch katody a k jeho 

redukci. Následovně proběhne reakce mezi deponovaným analytem a vodíkovým 

radikálem generovaným na povrchu katody. Posledním stupněm mechanismu je 

desorpce vzniklého těkavého produktu. Ten je proudem současně vznikajícího 

vodíku a nosného plynu veden do separátoru fází, kde dochází k oddělení 

plynného produktu od kapalné matrice. Plynná fáze je pak zavedena  

do atomizátoru atomového absorpčního spektrometru. 

 

1) Depozice analytu na povrchu katody a jeho redukci na výsledný oxidační 

stav 0. Tento krok probíhá v silně kyselém prostředí a jedná se o reakci přenosu 

náboje. 

 Účinnost depozice a následné redukce závisí na velikosti dosaženého 

negativního potenciálu na katodě. Nejnegativnějšího potenciálu lze dosáhnout  

na elektrodách s největším přepětím vodíku v kombinaci s malou proudovou 

hustotou. U elektrodových materiálů roste přepětí vodíku za podmínek 

elektrochemického generování hydridů v řadě: 

Pt < Au < Ag < skelný uhlík < Cd < Hg-Ag < Pb < Pb-Sn 

 

2) Reakce mezi redukovaným analytem a vodíkovým radikálem vznikajícím 

na povrchu katody za vzniku hydridu příslušného analytu. 

Podle velikosti přepětí vodíku na dané elektrodě při elektrochemickém 

generování se rozlišují dva základní mechanizmy reakce mezi redukovaným 

analytem a vodíkem. Jde-li o elektrody (katody) s nízkým přepětím vodíku (Pd, 

Pt, Au, Ag), probíhá reakce elektrokatalytickým mechanizmem a u elektrod,  

na jejichž povrchu je velké přepětí vodíku (Cd, Pb, Hg), probíhá reakce 

mechanizmem elektrochemickým. Základem obou mechanizmů je předpoklad 

tvorby vodíkových atomů deponovaných na povrchu katody (zde je katoda 

značena „Kt“). Jedná se o Volmerovu reakci: 

 

Kt + H3O
+ + e- → Kt-H + H2O 

  



Elektrokatalytický mechanizmus předpokládá reakci deponovaných 

vodíkových atomů s nasorbovanými redukovanými atomy hydridotvorného prvku 

(A) v několika krocích. Jenom konečný produkt může být desorbován z povrchu 

katody. 

Kt-H + Kt-A → Kt + Kt-AH 

Kt-AH + nKt-H → nKt + Kt-AHn+1 → (n+1)Kt + AHn+1 

Kromě těchto reakcí mohou adsorbované atomy vodíku rekombinovat  

na molekulární vodík Tafelovou reakcí: 

Kt-H + Kt-H → 2Kt + H2 

Elektrochemický mechanizmus předpokládá reakci deponovaných 

atomů vodíku s H3O
+ ionty v roztoku katolytu: 

Kt-H + H3O
+ → Kt-H2

+ + H2O 

Vodík pak opouští povrch katody redukcí (Heyrovského reakce): 

Kt-H2
+ + e- → Kt + H2 

Vznik hydridů probíhá redukcí hydridotvorného prvku adsorbovaného na povrchu 

elektrody a následnou reakcí s H3O
+ ionty z katolytu přes řadu meziproduktů: 

Kt-Se + e- → Kt-Se- 

Kt-Se- + H3O
+ → Kt-SeH + H2O 

Kt-SeH + e- → Kt-SeHKt- 

SeH- + H3O
+ → Kt + SeH2 + H2O 

Reakci lze souhrnně zapsat: 

Kt-A + me- + mH3O
+ → AHm + mH2O + Kt 

Jak je zřejmé, celý mechanizmus se odehrává na povrchu katody. Teprve konečný 

produkt může být deponován z povrchu katody do proudu katolytu. U elektrod  

se střední hodnotou přepětí vodíku probíhají pravděpodobně oba mechanizmy 

současně. 

 Oba mechanizmy vysvětlují, proč je účinnost elektrochemického 

generování nižší v případě elektrod s nízkým přepětím vodíku. Tafelova  

i Heyrovského reakce jsou kompetitivní vůči reakcím tvorby hydridů. Nižší 

účinnost při elektrokatalytickém mechanizmu je způsobena snazší sorpcí vodíku 

na povrch katody než analytu a také stérickými efekty na povrchu záporné 

elektrody, kdy musí být těsně vedle sebe deponován jak redukovaný analyt tak  



i vodík. Naproti tomu při elektrochemickém mechanizmu lze využít teoreticky 

celý povrch elektrody k navázání redukovaného analytu. 

 

2.4.2.4 Zdroj konstantního proudu 
 

 Zdrojem potřebného konstantního elektrického proudu nebo napětí může 

být libovolný stabilizovaný laboratorní zdroj s potřebným vstupním příkonem. 

 

2.4.2.5 Separace plynné fáze od fáze kapalné 
 

 Při separaci dochází k oddělení plynné fáze, tedy těkavé sloučeniny 

společně s nadbytkem vodíku vznikajícího při elektrochemické či chemické reakci 

a nosným plynem, od kapalné fáze, tedy od roztoku vzorku, ve kterém se daný 

analyt stanovuje39,40,41,42. 

 K této separaci bylo navrženo mnoho separátorů fází různé konstrukce, 

např. hydrostatické separátory, hydrostatické separátory s fritou43 (využit  

u chemického generování), separátory s nuceným odtahem (využit  

u elektrochemického generování) a membránové separátory. Mezi nejčastěji 

používaný separátor patří hydrostatický a to díky jeho jednoduchosti. Separátor 

funguje na principu sifonu a je vhodný pro kontinuální generování. Základní 

nevýhodou hydrostatických separátorů je nemožnost pracovat s vyšším přetlakem 

a rovněž poměrně značný vnitřní objem. 

 

 



 

 

Obr. 2.5: Hydrostatický separátor fází obyčejný (A), s možností zavedení 

inertního plynu (B) 

1 – přívod inertního plynu, 2 – odvod plynné fáze do atomizátoru,  

3 – přívod reakční směsi, 4 – odvod do odpadu 

 

 Těchto obtíží se lze zbavit použitím separátoru s nuceným odtahem, 

avšak vyžaduje zařazení dalšího čerpadla pro odsávání odpadního roztoku. 

Existuje celá řada technického uspořádání separátoru s nuceným odtahem. 

Výhodou je zamezení vniku kapaliny do atomizátorů. Odtahová rychlost musí být 

v rovnováze s rychlostí přítoku směsi. Nesmí dojít k odsávání části plynných 

produktů (obsahující analyt) do odpadu. 

 

 

Obr. 2.6: Hydrostatický separátor fází s nuceným odtahem 

1 – přívod inertního plynu, 2 – odvod plynné fáze do atomizátoru,  

3 – přívod reakční směsi, 4 – odvod do odpadu, 5 – peristaltická pumpa 

 



 Dalším typem je membránový separátor, jehož funkce je založena  

na difúzi plynů skrz porézní membránu, která bývá zhotovena z teflonu nebo  

ze silikonu. Hlavní předností membránových separátorů fází je odstranění 

jemného aerosolu, který se v jiných typech separátorů dostává až do atomizátoru. 

 

 

 

Obr. 2.7: Membránový separátor fází 

1 – přívod reakční směsi, 2 – přívod inertního plynu, 3 – odvod plynné 

fáze do atomizátoru, 4 – membrána 

  

Dalším typem je sprejový separátor fází; jde spíše o mlžnou komoru. 

Hlavní oblast využití toho separátoru je při plamenové atomizaci. 

 

2.4.2.6 Nosný plyn 
 

 Nejpoužívanějším nosným plynem jak u chemického, tak  

i u elektrochemického generování je argon nebo dusík. Nosný plyn může být 

zaváděn buď před vstupem do nebo za výstupem z katodového prostoru 

elektrochemického generátoru nebo až do separátoru fází. Jinou možností je 

zavedení nosného plynu přímo do atomizátoru. 

 Úkolem nosného plynu přivedeného na vstup elektrolytické generační 

cely je urychlení desorpce vznikajícího hydridu z povrchu elektrody. V ostatních 

případech slouží jako transportní médium pro urychlení přenosu vzniklého 

hydridu do atomizátoru. 

 



2.4.2.7 Spojovací materiál 
 

 Jako spojovací materiál se nejčastěji používá teflon. Z důvodu zamezení 

transportních ztrát způsobených nejčastěji sorpcí hydridu na povrch neinertního 

materiálu by mělo být veškeré spojovací vedení co nejkratší. 

 

2.4.2.8 Atomizace těkavých sloučenin 
 

 Hydridový atomizátor převádí těkavou sloučeninu na volné atomy 

s maximální účinností. Nejvyšší citlivosti je dosažena minimálním naředěním 

analytu a možností delšího setrvání volných atomů v pozorovaném objemu 

atomizátoru. 

 Mezi nejčastěji používané atomizátory v metodě HG-AAS patří 

křemenné atomizátory (externě vyhřívané křemenné atomizátory, atomizátory 

typu plamének v křemenné trubici, atomizátor typu mnohonásobného 

mikroplaménku44), grafitové, kovové, elektrotermické atomizátory a difúzní 

plameny typu inertní plyn – vodík.  

 V této diplomové práci byl využíván křemenný atomizátor ve tvaru „T“, 

jehož atomizační rameno je umístěno v optické ose atomového absorpčního 

spektrometru, který je možno vyhřívat plamenem (acetylen – vzduch) nebo 

elektricky (odporově). 

 

Obr. 2.8: Křemenný, externě vyhřívaný atomizátor těkavých sloučenin 



 

 Existuje dvojí použití elektrotermického atomizátoru při atomizaci 

těkavých sloučenin; buď přímá atomizace nebo akumulační technika (in-situ 

trapping). U přímé atomizace je generovaná těkavá sloučenina přímo zaváděna  

do zahřátého atomizátoru na atomizační teplotu. Citlivost u přímé atomizace je 

nižší než u atomizace s in-situ kolekcí analytu.  

 

2.4.3 Kolekční techniky v metodě generování těkavých 
sloučenin 

 

 Mezi kolekční techniky obvykle řadíme kolekci v absorpčním médiu, 

kolekci tlakovou a kolekci vymražováním7. Otázka zařazení či nezařazení 

techniky in-situ trapping mezi kolekční techniky nemusí být zcela jednoznačně 

zodpovězena. Těkavá sloučenina zde sice je před vlastním měřením signálu 

akumulována, avšak vlastní generátor opouští ještě neakumulovaná. Proces in-situ 

trapping lze též považovat za první fázi atomizace.  

 

2.4.3.1 Akumulace v absorpčním médiu 
 

 Kolekci v absorpčním médiu poprvé použil Madsen45, který akumuloval 

arsenovodík v roztoku AgNO3. Absorbovaný analyt zde může být stanoven 

plamenovou AAS, ET-AAS, případně jinou vhodnou metodou. Nevýhodou této 

techniky je značné riziko kontaminací a rovněž celková časová náročnost  

na provedení analýzy. 

 

2.4.3.2 Tlaková kolekce 
 

 Tato kolekce se provádí v uzavřené nádobce (balónku), ve které je těkavá 

sloučenina akumulována pod tlakem vodíku vznikajícího rozkladem NaBH4. 



Tlaková kolekce byla velice využívána na začátku sedmdesátých let 20. století46. 

Ovšem v současnosti se s ní v laboratořích pracuje jen vzácně, neboť ostatní 

kolekční techniky jsou obvykle citlivější. U málo stabilních těkavých sloučenin 

navíc hrozí nebezpečí rozkladu v průběhu akumulace. 

 

2.4.3.3 Kolekce vymražováním 
 

 Kolekce vymražováním6 se obvykle provádí v aparatuře, jejíž hlavní 

součástí je trubice tvaru „U“, která je ponořena v kapalném dusíku a prochází jí 

vodík společně s těkavou sloučeninou vznikající v generátoru. Těkavá sloučenina 

je zde vymražena, zatímco vodík aparaturou volně prochází. Pro odstranění vodní 

páry se používá pomocná „U“ trubice, zařazená před trubici, v níž dochází 

k vymražení těkavé sloučeniny. Akumulovaná těkavá sloučenina je obvykle 

vypuzena po zahřátí „U“ trubice do atomizátoru. Hlavní výhodou akumulace 

vymražováním je skutečnost, že těkavá sloučenina může být v tomto případě 

vygenerována z poměrně velkého objemu vzorku. 

 

2.5 Použité metody průtokové analýzy 
 

Výhodami těchto metod je jednoduchost (odpadá odměřování objemů, 

extrakce, titrace apod.), snadná automatizovatelnost pro sériové analýzy, možná 

miniaturizace, hospodárnost a eliminace nepříznivých vlivů, jako je působení 

těkavých rozpouštědel, případně jedů na laboranta nebo vliv atmosféry  

na výsledek stanovení (kontaminace vzorku). Při měření diplomové práce byla 

vedle kontinuální průtokové analýzy (CFA) využita průtoková injekční analýza 

(FIA), kde je vzorek pomocí ventilu a dávkovací smyčky určitého objemu 

dávkován do proudu činidla. Signálem je potom tzv. FIA pík, jehož plocha i výška 

jsou přímo úměrné koncentraci analytu ve vzorku. Výška i plocha píku nejsou 

odečítány v ustáleném stavu, ale v konstantním čase. Není tedy dosaženo 



chemické rovnováhy, sníží se tím citlivost stanovení oproti CFA, na druhou stranu 

se FIA vyznačuje výrazně vyšší produktivitou analýz. 

 

2.6 Význam stanovení Cd 
 

 Kadmium patří mezi nejnebezpečnější prvky pro lidský organismus. Bylo 

objeveno v roce 1871 v Německu a tudíž se předpokládá, že s ním středověcí 

alchymisté ještě nepracovali. Lidský organismus se s ním setkává prakticky 

denně, avšak i přesto je pro něj velmi toxickým prvkem. Nachází se v každém 

lidském organismu a to přibližně 50 mg u průměrného člověka. Míra koncentrace 

kadmia v těle rozhodne, zda se bude spolupodílet na chronických zdravotních 

obtížích nebo nikoli. Denní příspěvek kadmia z různých zdrojů představuje více 

než jeden mikrogram. U kuřáků nebo pasivních kuřáků jsou tyto údaje i více  

jak dvojnásobné. Hlavní vylučovací orgán pro kadmium jsou ledviny, hlavní 

vstřebávací orgán pak plíce, které jsou kadmiem velmi poškozovány. Pokud 

máme na mysli chronickou zátěž kadmiem, pak se většinou nejedná  

o jednorázovou otravu kadmiem, nýbrž o kumulativní vrstvení malých 

každodenních příspěvků z životního prostředí a potravy. 

 Antropogenní (nepřírodní) zdroje kadmia jsou například NiCd baterie, 

metalurgický závod, který kromě jiných toxinů, znečišťuje ovzduší kadmiem, 

spalovny komunálního odpadu, teplárny, elektrárny spalující fosilní paliva, 

domácí kotelny a výfukové zplodiny z aut. 

 Pokud se kadmium vstřebá do krevního oběhu, prostřednictvím kouření 

tabáku nebo marihuany, naváže se na albumin (protein geneticky kódovaný). Ten 

je takto vázaný dopraven do jater nebo ledvin, z nichž je vylučován močí. Jedná 

se o složitý proces, na který není lidský organismus ideálně vybaven. Pokud se  

v ledvinách vyskytne větší množství kadmia, než je vylučovací systém ledvin 

schopen zpracovat, může se objevit problém, který ledviny chronicky poškodí.  

Kadmium může vyvolat chronický problém, ale nemusí být jeho jedinou 

příčinou, jak to známe z detoxikační praxe. Chronické problémy spojované  

s kadmiem jsou např.: poškození ledvin, osteoporóza, bolestivost kostí, rakovina 



prostaty, poškození varlat, neplodnost u mužů, dušnost, dýchavičnost, rakovina 

plic, rozedma plic, dna, ztráta čichu a další. Řada z těchto symptomů vzniká třeba 

až po 20 letech postupného ukládání malých dávek kadmia do organismu.  

Z tohoto důvodu je snaha vyvinout účinnou, rychlou a přesnou metodu 

ke stanovení prvku v biologických a ekologických materiálech a to pomocí mnoha 

klasických a moderních analytických metod. Generování hydridů a detekce 

atomovou absorpční spektrometrií je velmi populární, jelikož tato metoda 

dosahuje velmi nízkých detekčních limitů a může být provedena izolace a 

chemická separace analytu z matrice. Nevýhodou této metody je omezenost prvků 

tvořících právě těkavé hydridy (např. As, Bi, Ge, Hg, In, Pb, Sb, Se, Sn, Te) a 

ještě méně jich lze pohodlně převést na těkavé hydridy při pokojové teplotě. 

Tudíž vývoj novým generačních systémů pro stanovení dalších prvků se stal 

důležitou oblastí výzkumu v atomové spektrometrii47. 

 

2.7 Statistické zpracování výsledků 
 

 K velice významné a neodmyslitelné součásti analytického postupu  

a procesu patří správné vyhodnocení a korektní zpracování naměřených dat  

a analytických výsledků. 

 

2.7.1 Měření 
 

 Měření vyjadřujeme kvantitativně, tj. číselnou formou a v určitých 

jednotkách, úroveň určité kardinální veličiny, která charakterizuje vlastnost 

daného objektu. Naměřená hodnota buď sama představuje požadovanou informaci 

nebo musí být na požadovanou informaci převedena48. Častý je případ výpočtu 

hodnoty požadované veličiny z výsledků různých měření. 

 Důležitou vlastností měřícího přístroje je citlivost, která je definována 

jako změna odezvy výstupu se změnou měřené veličiny, jak ukazuje následující 

vztah: 



 
dx

dy
S  ,       (3) 

  
kde y značí odezvu a x měřenou veličinu.   

 

2.7.2 Šum 
 

 Během měření se setkáváme s několika typy šumů. Například šum, jehož 

suma je nulová v časovém intervalu pozorování, se označuje jako tzv. šum bílý. 

Dále náhodný šum měření, při němž je suma nenulová a šum, jehož suma 

vykazuje časovou závislost v následných intervalech pozorování, se obvykle 

označuje jako drift49. 

 

2.7.3 Kalibrace 
 

 Kalibrace je závislost mezi měřenou veličinou a požadovanou informací. 

Nejčastěji se využívá při instrumentální analýze, kdy se z intenzity signálu y zjistí 

odpovídající obsah stanovované složky (analytu) xA a současně by se měla 

odstranit soustavná složka chyby způsobená případnou nedokonalostí průběhu 

jednotlivých operací předcházejících vlastnímu měření a to tak, aby se při tom 

příliš nezvětšila náhodná složka chyby. Kalibrace se vždy provádí pomocí 

standardů se známým obsahem analytu nebo pomocí referenčních materiálů  

se známým celkovým složením. 

 

2.7.4 Statistické odhady 
 

 Ze souboru výsledků získaných opakovaným měřením odhadneme 

správnou hodnotu pomocí aritmetického průměru: 
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kde n je počet měření a xi naměřená hodnota sledované veličiny při i-tém 

měření.  

 Aritmetický průměr je nestranný, velmi vydatný ukazatel odhadu 

očekávané hodnoty, který téměř úplně odstraní vliv náhodných chyb. Není však, 

zejména pro menší n, příliš robustní. 

 Pro malý počet n (n < 7) je robustnějším odhadem medián x~ . Medián je 

střední hodnota z výběru seřazeného podle velikosti. Pro sudé n se medián počítá 

jako aritmetický průměr dvou prostředních hodnot. 

 Charakteristikou náhodné chyby (přesnosti výsledků) měření je  

tzv. směrodatná odchylka: 
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 Kromě směrodatné odchylky můžeme použit k odhadu přesnosti 

výsledků rozpětí, které je ovšem méně vydatné a málo robustní: 

 

 minmax xxR        (6) 

 
 kde xmax a xmin je největší a nejmenší hodnota celého náhodného výběru. 

  

 Směrodatná odchylka je charakteristikou přesnosti výsledků,  

tj. charakterizuje náhodné chyby. Pro normálně rozdělené výsledky lze 

směrodatnou odchylku vypočítat z rozpětí: 

 

 Rks nR        (7) 

 
 kde kn je koeficient pro dané n. 

  



 Charakteristikou relativní hodnoty náhodné chyby je relativní směrodatná 

odchylka, jež je vyjádřena jako: 

 

 
x

s
sr         (8) 

 
resp. v procentech: 

 

  
x

s
sr 100%       (9) 

 

2.7.5 Regrese 
 

 Pro způsob zpracování regresní závislosti je podstatné, zda máme nebo 

z teorie můžeme předpokládat tvar závislosti: pak jde vlastně pouze o hledání 

parametrů této závislosti48. Pokud tento tvar neznáme, hledáme vhodný model  

pro jeho vyjádření. Častým modelem je případ, kdy se jedná o lineární závislost  

na neznámých parametrech. Tyto modely se označují jako lineární vzhledem 

k parametrům. Velmi častá je lineární závislost dvou proměnných. V tomto 

případě hovoříme o jednoduché lineární regresi, pro niž platí: 

 

 III xy   ,     (10) 

 
 kde I  je náhodná chyba a  ,  jsou parametry lineární regresní rovnice 

  

 Odhady parametrů  ,  lze za podmínky nejmenšího počtu čtverců určit 

podle rovnic: 
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2.7.6 Mez detekce a mez stanovitelnosti 
 

 Mez detekce a mez stanovitelnosti patří mezi metody stopové analýzy 

pro její použití při kvalitativní resp. kvantitativní analýze. Kvalitativně lze 

prokázat pouze takové množství analytu, které odpovídá minimálnímu signálu, 

právě rozlišitelnému od šumu nuly nebo slepého pokusu y0
1. 

 Mez stanovitelnosti koncentrace analytu odpovídá signálu rovnému 

desetinásobku směrodatné odchylky (10) signálu nulového vzorku. Je to 

nejmenší koncentrace analytu, kterou můžeme danou analytickou metodou ještě 

stanovit ve vzorku s přijatelnou přesností. 

 Experimentálně se mez stanovitelnosti a mez detekce určuje z deseti 

měření signálu téhož nulového vzorku, provedených rychle za sebou  

při podmínkách konkrétní spektrometrické metody. Současně se sestrojí 

kalibrační přímka pro uvažované vzorky v oboru nízkých koncentrací a mez 

detekce, resp. mez stanovitelnosti, se určí z této přímky jako koncentrace analytu 

odpovídající signálu 3, resp. 10. 

 

2.7.7 Opakovatelnost 
 

 Opakovatelnost měření je obecně vyjádřena směrodatnou odchylkou 

výsledků analýz provedených v určité laboratoři na stejném vzorku za stejných 

podmínek. V této práci je opakovatelnost O vyjadřována jako relativní 

směrodatná odchylka deseti nejtěsněji za sebou naměřených hodnot. 

 

x

s
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3 Experimentální část 
 

3.1 Spektrometr a jeho příslušenství 
 

 Při experimentální práci byl používán atomový absorpční spektrometr 

Pye Unicam 939 Sollar (Unicam, Anglie) řízení dat stanicí IBM PC, 486 DX. 

 Prvním používaným zdrojem primárního záření pro stanovení kadmia 

byla výbojka s dutou katodou (Cathodeon, U.K.). Pracovní vlnová délka byla 

228,8 nm, šířka spektrálního intervalu činila 0,5 nm. Výbojka byla napájena 

proudem 6 mA, druhým použitým typem byla Cd Supervýbojka (Photron, 

Austrálie). Napájecí proud byl 6 mA, proud pro booster byl 15 mA. Ke korekci 

nespecifické absorpce pozadí sloužila deuteriová výbojka. 

 K nasávání elektrolytů sloužila programovatelná osmikanálová 

peristaltická pumpa MasterFlex® L/S (Cole-Parmer, U.S.A.) a k odčerpávání 

roztoku čtyřkanálová peristaltická pumpa – Stavebnicové čerpadlo SC4 (ČSAV, 

Praha). 

 Laboratorní lineární zdroj LPS 303 firmy American Reliance, Taiwan 

(maximální nastavitelný proud 3,0 A, maximální napětí 30,0 V) byl využit  

při elektrochemickém generování jako zdroj stejnosměrného proudu. 

 K regulaci průtoku nosného plynu byl použit průtokoměr (mass flow 

controller) (Cole-Parmer, U.S.A).  

 V optické ose atomového absorpčního spektrometru byl umístěn 

křemenný atomizátor. Byl použit atomizátor ve tvaru trubice „T“ (viz. obrázek  

2.8) s délkou atomizačního ramene 120 mm a vnitřním průměrem trubice  

8 mm. Do středu trubice je nataveno přívodní rameno délky 100 mm a vnitřního 

průměru 5 mm. 

 Atomizátor byl vyhříván elektrickou vyhřívací jednotkou EHA 10 (RMI, 

ČR) nebo plamenem (acetylen – vzduch). 

 K oddělování kapalné fáze od plynné fáze se používal hydrostatický 

separátor fází. V průběhu této diplomové práce byla na chemické generování 



používána modifikovaná verze tohoto separátoru a to separátor s fritou, pomocí 

které je do vlastního těla separátoru přiváděn nosný plyn, jehož jemné bublinky 

pronikají směsí kapalné a plynné fáze a tudíž napomáhají vypuzovat těkavé 

hydridy z kapaliny do fáze plynné, čímž roste účinnost separace a snižuje se šum 

měření. Při elektrochemickém generování těkavé formy kadmia bylo potřeba 

použít separátor fází s nuceným odtahem (viz. obr. 2.6). 

 K výrobě elektrolytické cely bylo použito plexisklo. K oddělení 

katodového prostoru od anodového v elektrolytické cele byla použita membrána 

z nafionu 117 (Aldrich, U.S.A.). Jedná se o vodivý polymer, který umožňuje 

průchod elektrického proudu mezi katodou a anodou, avšak zabraňuje promíchání 

katolytu a anolytu50. 

 Roztoky elektrolytů byly čerpány hadičkami „Tygon“ různých vnitřních 

průměrů. 

 Ke zpracování a vyhodnocení výsledků byly používány následující 

počítačové programy: Microcal Origin 7.0 (Microcal Software, U.S.A.)  

a Microsoft Office Excel 2003 (Microsoft Corporation, U.S.A.). 

 

3.2 Použité chemikálie a reagencie 
 

 Používaný roztok CdII v příslušné koncentraci HCl byl připravován  

ze základního standardního roztoku CdII (1,000 ± 0,002 gl-1) v 2,0% HNO3 

(Analytika, Praha). 

 Používány byly roztoky HCl Suprapure (Merck, Darmstadt) a roztoky 

H2SO4 research grade (Merck, Darmstadt). Pro přípravu všech roztoků byla 

používána deionizovaná voda připravená zařízením Milli QPLUS firmy Millipore 

(U.S.A.). 

 Používaným nosným plynem byl argon čistoty 99,998% (Linde 

Technoplyn, Praha). 

 K čištění platinové katody byla používána zředěná kyselina dusičná 

(Merck, Darmstadt). 



 Jako redukční činidlo pro chemické generování těkavé formy Cd byl 

používán 0,5% (w/w) roztok NaBH4 (Merck, Darmstadt) v 0,4% roztoku KOH 

(Lachema, Brno). 

 

3.3 Používaná elektrolytická cela 
 

 Během měření této diplomové práce byly sestaveny a použity dva typy 

průtokových elektrolytických generačních cel. Obě cely (obrázek 3.1) byly 

tenkovrstvé elektrolytické cely a lišily se druhem katody. První cela obsahovala 

platinovou katodu a druhá pak olověnou katodou.  

 

 

Obr 3.1: Elektrochemický průtokový tenkovrstvý generátor těkavé formy kadmia 

 Tato cela se skládá z anodového a katodového prostoru o vnitřních 

objemech 900 l. Oba prostory jsou odděleny iontově výměnnou membránou 

z Nafionu 117. Tyto bloky (vyrobené z plexiskla) i membrána jsou vzájemně 

pevně spojeny pomocí 6 šroubů. Jako katodový materiál byl u první cely (cela I) 

zvolen platinový drátek a platinový plíšek (99,99%, Safina, Vestec u Prahy); 

navzájem spojené v jednu elektrodu (celkový povrch 900 mm2). U druhého typu 

cely (cela II) byl použit jako katoda olověný drátek (průměr 1 mm, povrch  

345 mm2, 99,99%, Good-Fellow, Velká Británie). Toto uspořádání zajistilo velký 



povrch elektrody v daném objemu katodového prostoru. Jako anodový materiál 

byl vybrán platinový plíšek (99,99%, povrch 300 mm2, Safina, Vestec u Prahy). 

 

3.4 Aparatury používané pro generování těkavé formy 
kadmia 

 

3.4.1 Aparatura pro kontinuální chemické generování těkavé 

formy kadmia 

 

 Aparatura pro kontinuální chemické generování těkavé formy kadmia je 

znázorněna na obrázku 3.2. Do nosného kanálu se vzorkem je zaváděn nosný plyn 

(argon) pro urychlení transportu vzniklé těkavé formy kadmia. Tento nosný kanál 

je spojen s kanálem redukčního činidla, kde ihned po smíchání dochází ke vzniku 

těkavé formy kadmia, která je společně s přebytkem vodíku oddělena od reakční 

směsi v separátoru fází. Ze separátoru fází jsou páry těkavé formy kadmia 

unášeny přebytečným vodíkem a nosným plynem do křemenného atomizátoru 

vyhřívaného na 950 °C. U chemického generování hydridů se normálně ještě 

používá různě dlouhá reakční cívka pro účinnější zreagování reakční směsi, avšak 

v případě generování těkavé formy kadmia bylo zjištěno, že reakční cívka naopak 

snižuje analytický signál. 

 

 

 

 

Obr. 3.2: Schéma aparatury pro kontinuální chemické generování těkavé formy 

kadmia 



3.4.2 Aparatura pro kontinuální elektrochemické generování 

těkavé formy kadmia 

 

 Obrázek 3.3 představuje aparaturu používanou při elektrochemickém 

generování těkavé formy kadmia. Do proudu vzorku (katolytu) je zaváděn nosný 

plyn (argon) a to ještě před elektrolytický generátor. V generátoru dochází  

ke vzniku těkavé formy kadmia a reakční směs je dále vedena do separátoru fází, 

kde dojde k oddělení těkavé formy od kapalné fáze. Těkavá forma kadmia  

s nosným plynem a s přebytkem vzniklého vodíku postupuje ze separátoru přímo 

do křemenného atomizátoru (vyhřívaného na 950 °C). 

 

 

 

Obr. 3.3: Schéma zapojení pro kontinuální elektrochemické generování těkavé 

formy kadmia 



3.4.3 Aparatura pro chemické generování těkavé formy 

kadmia ve FIA módu 

 

 Schéma aparatury použité při generování těkavé formy kadmia 

chemickou redukcí ve FIA módu představuje obrázek 3.4. Do proudu HCl jsou 

reprodukovatelně vstřikovány malé objemy vzorku pomocí dávkovacího ventilu. 

Do nosného kanálu s HCl a vzorkem je dále zaváděn nosný plyn (argon). Tento 

nosný kanál je spojen s kanálem redukčního činidla. Ve vedení proběhne redukční 

reakce a vzniklá těkavá forma kadmia je společně s přebytkem vodíku oddělena 

od reakční směsi v separátoru fází. Ze separátoru fází je těkavá forma kadmia 

unášena přebytečným vodíkem a nosným plynem do křemenného atomizátoru, 

vyhřívaného na 950 °C. 

 
 

 

 

Obr. 3.4: Schéma aparatury pro chemické generování těkavé formy kadmia  

ve FIA módu 



3.4.4 Aparatura pro elektrochemické generování těkavé 

formy kadmia ve FIA módu 

 

 Na následujícím obrázku 3.5 je uvedeno schéma aparatury použité  

pro elektrochemické generování těkavé formy kadmia ve FIA módu. Do proudu 

katolytu jsou reprodukovatelně vstřikovány malé objemy vzorku pomocí 

dávkovacího ventilu. Do proudu katolytu (i se vzorkem) před elektrolytickým 

generátorem je opět zaváděn nosný plyn (argon). V elektrolytickém generátoru 

dojde ke vzniku těkavé formy kadmia, reakční směs je dále vedena do separátoru 

fází, kde dojde k oddělení těkavé formy kadmia od kapalné fáze. Těkavá forma 

kadmia s nosným plynem a s přebytkem vzniklého vodíku jsou vedeny  

do křemenného atomizátoru. 

 
 

 

 

Obr. 3.5: Schéma aparatury pro elektrochemické generování těkavé formy kadmia 

ve  FIA módu 



4 Výsledky měření a diskuze 
 
 

V této práci bylo využito roztoku CdII jako analytu k testování možností 

elektrochemického a chemického generování analyticky využitelné těkavé formy 

tohoto analytu v módu kontinuální průtokové analýzy (CF) a módu dávkování  

do průtoku (FIA). Nejdříve byl vždy celý příslušný generační proces 

optimalizován.  

Hodnotícím kritériem ve všech případech byla zvolena dosažená 

citlivost (vyjádřená jako směrnice rovnice kalibrační přímky), dále pak mez 

detekce a mez stanovitelnosti generování těkavé formy kadmia.  

Při kontinuálním generování byl vyhodnocován analytický signál 

vyjádřený jako rozdíl absorbance ustáleného stavu a absorbance základní linie.  

Při generování ve FIA módu byl vyhodnocován signál vyjádřený jako výška 

analytického FIA píku při dané koncentraci a dávkovaném objemu analytu.  

 

4.1 Kontinuální elektrochemické generování těkavé 

formy kadmia 

 

 Elektrochemické generování kadmia bylo popsáno zatím jen ve dvou 

článcích, tudíž o jeho stanovení touto technikou není mnoho informací. V těchto 

publikacích51,52 byl použit složitý kombinovaný dávkově-průtokový přístup.  

V této diplomové práci byl zvolen klasický přístup kontinuální 

průtokové analýzy a průtokové injekční analýzy pro elektrochemického 

generování těkavé formy za použití průtokové elektrolytické cely se separátorem 

fází s nuceným odtahem. 

Na základě předběžných pokusů bylo zvoleno jako katodový materiál 

olovo, které dávalo výrazně vyšší odezvu signálu než platina. Anodovým 

materiálem byl platinový drát. 

Během všech experimentů bylo vyhřívání křemenného atomizátoru 

nastaveno na 950 °C. Bylo ověřeno, že při nižších teplotách byl detekovaný signál 



významně nižší. Vzdálenost elektrolytické cely od separátoru fází (~ 30 mm)  

a separátoru fází od atomizátoru (~ 50 mm) byla volena co nejkratší. Za účelem 

dosažení co největšího poměru povrch katody / objem katodového prostoru byla 

používána elektroda v podobě drátku (válce) o průměru 2 mm (plocha katody 

činila 628 mm2). 

Při optimalizaci elektrochemického generování těkavých sloučenin je 

obecně třeba otestovat vliv základních experimentálních parametrů na celý 

analytický proces. V následujících kapitolách je tedy popsán tento optimalizační 

proces pro jednotlivé techniky generování těkavé formy kadmia. 

 

4.1.1 Vliv použitého katolytu na citlivost elektrochemické 

generování těkavé formy kadmia 

 

 Jedním z důležitých experimentálních parametrů je koncentrace a druh 

použitého katodového roztoku (katolytu). Byly testovány roztoky minerálních 

kyselin HCl a H2SO4. HNO3 jako katolyt nebyla použita pro své oxidační 

schopnosti. Studované roztoky CdII o koncentraci 1 µg·ml-1 byly nejprve 

připraveny v daných katolytech o koncentraci 1 mol·dm-3. (Vliv koncentrace 

katolytu na dosažený analytický signál bude uveden později). Byla používaná 

elektrochemická cela s katodou zhotovenou z Pb-drátu, byl vložen generační 

elektrický proud 1,5 A, průtoková rychlost elektrolytů byla 3 ml·min-1, průtok 

nosného plynu byl 25 ml·min-1. Při použití těchto podmínek a HCl jako katolytu 

byl naměřený analytický signál (absorbance) 0,126 a pro H2SO4 za obdobných 

podmínek naměřena absorbance pouze 0,060. Z tohoto výsledku je zřejmé,  

že vyšší citlivosti generování je dosaženo s HCl. Výhodou použití HCl je také 

fakt, že klasické chemické generování hydridů se obvykle provádí v prostředí 

HCl; tedy její použití je výhodné pro srovnání obou metod. Jako anolyt byl 

standardně používán roztok H2SO4 o koncentraci 2,0 mol·dm-3. 

 

 



4.1.2 Optimalizace generačních parametrů 
 

 Byly testovány čtyři dominantní generační parametry: vložený elektrický 

proud, průtoková rychlost elektrolytů, průtok nosného plynu (Ar) a koncentrace 

HCl (katolytu). Bylo zjištěno, že na hodnoty dosaženého analytického signálu má 

největší vliv vložený generační elektrický proud a průtok nosného plynu.  

 Průtoková rychlost elektrolytu (H2SO4) anodovým prostorem nemá 

prakticky žádný vliv na velikost signálu a ani na úroveň šumu. Za účelem 

zjednodušení aparatury byla průtoková rychlost obou elektrolytů (katolytu  

a anolytu) volena vždy stejná. Stejně tak koncentrace anolytu (H2SO4) nehrála 

významnou roli; nesměla však být nižší než limitní koncentrace, tak aby byla 

zajištěna dostatečná vodivost roztoku. 

 



4.1.3 Vliv vloženého generačního elektrického proudu 

 

 Velikost vloženého proudu má největší vliv na získaný signál analytu. 

Závislost absorbance Cd na vloženém elektrickém proudu ukazuje obrázek 4.1. Je 

vidět, že s rostoucí hodnotou elektrického proudu roste monotónně hodnota 

absorbance. Je však zapotřebí vzít v úvahu, že příliš velký generační elektrický 

proud (2 A a více) způsobuje silné zahřívání elektrolytů. Tím se výrazně snižuje 

životnost cely. Pro další měření byl zvolen generační proud o velikosti 1,5 A. 
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Obr. 4.1: Závislost absorbance na vloženém elektrickém proudu 

Podmínky měření: el = 3,0 ml∙min-1, ck(HCl) = 1,0 mol∙dm-3,  

ca(H2SO4) = 2,0 mol∙dm-3, c(CdII) = 1,0 µg∙ml-1, Ar = 25 ml∙min-1, zdroj 

záření Cd výbojka. 

 

 

 



4.1.4 Závislost absorbance na průtoku nosného plynu 

 

 Druhým hlavním parametrem, který ovlivňuje dosažený analytický 

signál, je průtok nosného plynu (Ar). Ten byl v našem případě zaváděn  

do separátoru fází (obr. 4.2). Z průběhu závislosti vyplývá, že při použití malých 

průtoků signál do určité hodnoty roste, dosáhne maxima a od hodnoty průtoku  

25 ml·min-1 opět klesá. Aplikace vyššího průtoku nosného plynu přináší další 

výhody; hlavně tlumení šumu základní linie, rychlejší dosažení ustáleného stavu  

a menší transportní ztráty těkavé sloučeniny na povrchu aparatury. Pro další práci 

byl zvolen průtok nosného plynu 25 ml·min-1.  
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Obr. 4.2: Závislost absorbance na průtoku nosného plynu 

Podmínky měření: el = 3,0 ml∙min-1, ck(HCl) = 1,0 mol∙dm-3,  

ca(H2SO4) = 2,0 mol∙dm-3, c(CdII) = 1,0 µg∙ml-1, I = 1,5 A, zdroj záření 

Cd výbojka. 

 

 



4.1.5 Závislost absorbance na koncentraci HCl jako katolytu 

 

 Dále byl studován vliv koncentrace HCl používané jako katolyt na signál 

kadmia při elektrochemickém generování jeho těkavé formy. Tuto závislost 

ukazuje obrázek 4.3. Z uvedeného grafu je patrné, že při dosažení určité 

koncentrace HCl naměřený signál začne klesat, což může být vysvětleno 

například na základě konkurenční reakce, kdy při vysokých koncentracích 

vodíkových iontů v roztoku katolytu konkuruje jejich redukce na plynný vodík 

redukčnímu ději, při kterém vzniká právě studovaná těkavá forma kadmia. Jako 

optimální koncentrace byla zvolena ck = 0,5 mol·l-1. 
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Obr. 4.3 Závislost absorbance na koncentraci HCl 

Podmínky měření: el = 3,0 ml∙min-1, Ar = 25 ml∙min-1,  

ca(H2SO4) = 2,0 mol∙dm-3, c(CdII) = 1,0 µg∙ml-1, I = 1,5 A, zdroj záření 

Cd výbojka. 

 

 



4.1.6 Závislost absorbance na průtokové rychlosti elektrolytů 

 

 Dalším úkolem bylo studium vlivu průtokové rychlosti katolytu  

na dosažený analytický signál kadmia. Při tomto experimentu byl stále přiváděn 

nosný plyn do proudu katodového roztoku před elektrochemickým generátorem 

(25 ml·min-1), koncentrace katolytu byla 0,5 mol·dm-3. Při vyšších průtokových 

rychlostech vzorku (katodového roztoku) lze předpokládat vzhledem  

ke zvýšenému přísunu analytu do generátoru vyšší analytické signály, naopak 

účinnosti elektrochemického generování těkavých sloučenin budou při vyšších 

průtocích vzorku nižší. Z uvedeného obrázku 4.4 je vidět, že maximální hodnota 

absorbance byla zjištěna při průtokové rychlosti asi 3,0 ml·min-1, při dalším 

zvyšování průtoku docházelo již ke snižování účinnosti generování a tedy 

k následnému poklesu naměřených hodnot absorbance. 
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Obr. 4.4: Závislost absorbance na průtoku elektrolytů 

Podmínky měření: Ar = 25 ml∙min-1, ck(HCl) = 0,5 mol∙dm-3,  

ca(H2SO4) = 2,0 mol∙dm-3, c(CdII) = 1,0 µg∙ml-1, I = 1,5 A, zdroj záření 

Cd výbojka. 



Tímto byly zjištěny optimální podmínky pro elektrochemické 

generování těkavé formy kadmia v modu kontinuální průtokové analýzy, dále 

byly zjišťovány základní charakteristiky stanovení Cd kombinovanou technikou 

EcHG-QFAAS. Nejdříve byla proměřena kalibrační závislost, zjištěna 

opakovatelnost a mez detekce a mez stanovitelnosti. 

 

4.1.7 Kalibrační závislosti 

 

 Kalibrační závislost byla proměřena za zjištěných optimálních 

experimentálních podmínkách a to v koncentračním rozsahu od 0 do 1,0 µg·ml-1. 

Optimální pracovní podmínky byly tyto: velikost generačního elektrického proudu 

1,5 A, průtok nosného plynu (Ar) 25 ml·min-1, průtoková rychlost elektrolytů  

3,0 ml·min-1, koncentrace katolytu (HCl) 0,5 mol·l-1 a anolytu (H2SO4)  

2,0 mol·dm-3.  

Kalibrace je lineární pouze do určité koncentrace Cd (200 ng·ml-1). 

Znázornění lineární části je tedy možno vidět na následujícím obrázku 4.5. Tato 

závislost pro stanovení Cd technikou elektrochemického generování těkavé formy 

s detekcí QFAAS, která byla proměřena za optimálních pracovních podmínek 

v koncentračním rozsahu 0 – 1,0 µg·ml-1, při použití Cd výbojky s dutou katodou 

jako zdroje záření. 

 V lineární části kalibrace byla určena mez detekce a mez stanovitelnosti, 

zjištěna citlivost stanovení a opakovatelnost (vyjádřená jako % RSD). Pracovní 

rozsah pro stanovení Cd touto technikou je: mez stanovitelnosti – 200 ng·ml-1.  
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Obr. 4.5: Lineární část závislosti absorbance na koncentraci c(Cd) 

Podmínky měření: el = 3,0 ml∙min-1, Ar = 25 ml∙min-1,  

ck(HCl) = 0,5 mol∙dm-3, ca(H2SO4) = 2,0 mol∙dm-3,  I = 1,5 A, zdroj 

záření Cd výbojka. 

 

 V metodě atomové absorpční spektrometrie je možné do jisté míry 

ovlivnit citlivost stanovení, pracovní rozsah stanovení (zakřivení kalibrace)  

a hlavně mez detekce a mez stanovitelnosti volbou zdroje záření. V případě 

stanovení Cd je možné použít vedle klasické výbojky s dutou katodou také  

tzv. Superlampu. Tento zdroj záření produkuje mnohem větší intenzitu záření  

na dané vlnové délce, aniž dojde k rozšíření emisní čáry. 

Kalibrační závislost byla tedy ještě jednou proměřena s tímto zdrojem 

záření. Při porovnání získaných výsledků měření při použití Cd výbojky s dutou 

katodou a Cd Superlampy, je z obrázku 4.6 a též z tabulky 1 patrné, že při použití 

Superlampy jako zdroje záření jsou dosažené odezvy signálu přibližně 

dvojnásobné v porovnání s Cd výbojkou s dutou katodou. Lineární část  

z kalibrační závislosti na obr. 4.6 je proměřena za stejných optimálních 

pracovních podmínek jako kalibrační závislost z obr. 4.5. 
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Obr. 4.6: Lineární část závislosti absorbance na koncentraci c(CdII) 

Podmínky měření: el = 3,0 ml∙min-1, Ar = 25 ml∙min-1,  

ck(HCl) = 0,5 mol∙dm-3, ca(H2SO4) = 2,0 mol∙dm-3, I = 1,5 A, zdroj 

záření Cd Superlampa. 

 

 Z této kalibrace (obr. 5.6) je určena mez detekce, mez stanovitelnosti, 

citlivost měření a korelační koeficient a to ve stejném koncentračním rozsahu jako 

při použití klasické Cd výbojky s dutou katodou jako zdroje záření  

(0 – 200 ng·ml-1). Pracovní podmínky byly zvoleny stejné.  

 Parametry stanovení kadmia získané kombinovanou technikou 

elektrochemického generování těkavé formy s detekcí QFAAS ukazuje tabulka 

4.1. Jsou zde uvedeny zjištěné meze detekce a meze stanovitelnosti, dále citlivosti 

stanovení, opakovatelnosti, korelační koeficienty a lineární dynamické rozsahy 

pro oba dva zdroje záření. 

 

 

 



Tabulka 4.1: Základní charakteristiky stanovení kadmia technikou  

EcHG-QFAAS za použití dvou zdrojů záření 

 

Parametr Cd-výbojka Superlampa 

Mez detekce ng·ml-1 3,8 2,55 

Mez stanovitelnosti ng·ml-1 12,7 8,5 

Opakovatelnost měření % 2,2 1,6 

Citlivost [ml·ng-1] 1,396·10-4 2,309·10-4 

Korelační koeficient 0,99887 0,99851 

Lineární dyn. rozsah [ng·ml-1] M.S.  200 M.S.  200 

 

Z výsledků, které jsou shrnuty v tab. 4.1 je zřejmé, že při použití 

Cd Superlampy jsou získané hodnoty meze detekce a meze stanovitelnosti 

nižší až o 33% a citlivost stanovení je přibližně dvojnásobná. 

 

4.2 Elektrochemické generování těkavé formy kadmia 

ve FIA módu 

 
Při elektrochemickém generování těkavé formy kadmia ve FIA módu 

bylo opět třeba nejdříve zjistit optimální podmínky analytického procesu. Ve FIA 

modu byl zjišťován vhodný objem dávkovaného vzorku a průtokové rychlosti 

elektrolytů. Ostatní podmínky byly převzaty z modu kontinuální průtokové 

analýzy. Koncentrace katolytu (HCl) byla ponechána 0,5 mol·dm-3, koncentrace 

analytu (H2SO4) 2,0 mol·dm-3. Generační proud byl 1,5 A a průtoková rychlost 

nosného plynu (argonu) byla 25 ml·min-1. 

 
 

 



4.2.1 Vliv velikosti dávkovaného objemu vzorku 

 

 Pro proměření této závislosti byly použity dávkovací smyčky s objemem 

100 l až 1500 µl. Získaná závislost je uvedena na obr. 4.7 a je z ní patrné, že se 

analytický signál v daném intervalu objemů lineárně zvyšuje s objemem 

dávkovaného vzorku. Pro další měření byla zvolena dávkovací smyčka s objemem 

1000 µl jako kompromis mezi dosaženou citlivostí a dobou jedné analýzy 

(rošiřování nadávkované zóny se vzrůstajícím dávkovaným objemem). Ostatní 

experimentální podmínky byly stejné jako při kontinuálním elektrochemickém 

generování. 
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Obr. 4.7: Závislost výšky signálu na velikosti dávkovaného objemu 

vzorku 

Podmínky měření: c(CdII) = 200 ng∙ml-1, Ar = 25 ml∙min-1,  

el = 6,0 ml∙min-1, ca(HCl) = 0,5 mol∙dm-3, ca(H2SO4) = 2,0 mol∙dm-3,  

I = 1,5 A, T = 950 °C, zdroj záření Cd výbojka. 

 



4.2.2 Vliv průtokové rychlosti elektrolytů 
 

 Dalším úkolem bylo studium vlivu průtokové rychlosti katolytu  

na dosažený analytický signál kadmia. Z obr. 4.8 je patrné, že maximální hodnota 

absorbance byla zjištěna při průtokové rychlosti asi 6,0 ml·min-1, při dalším 

zvyšování průtoku docházelo již ke snižování účinnosti generování a tedy 

k následnému poklesu naměřených hodnot absorbance, což se projevilo  

i u kontinuálního elektrochemického generování (obr. 4.4). 
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Obr. 4.8: Závislost absorbance na průtoku elektrolytů 

Podmínky měření: c(CdII) = 200 ng∙ml-1, Ar = 25 ml∙min-1, I = 1,5 A,  

ck(HCl) = 0,5 mol∙dm-3, ca(H2SO4) = 2,0 mol∙dm-3, T = 950 °C,  

Vvz = 1000 µl, zdroj záření Cd výbojka. 

 

Tímto byly zjištěny optimální podmínky pro elektrochemické 

generování těkavé formy kadmia v modu kontinuální průtokové analýzy, dále 

byly zjišťovány základní charakteristiky stanovení Cd kombinovanou technikou 



EcHG-QFAAS. Nejdříve byla proměřena kalibrační závislost, zjištěna 

opakovatelnost, mez detekce a mez stanovitelnosti. 

 

4.2.3 Vliv přídavku povrchově aktivní látky a thiomočoviny 
 

I u elektrochemického generování těkavé formy kadmia ve FIA módu byl 

vyzkoušen přídavek povrchově aktivní látky a thiomočoviny, tak jako  

u chemického generování (Kapitola 4.3). Očekávané zvýšení citlivosti stanovení, 

které bylo získáno u chemického generování (Kapitola 4.3.10), se nedostavilo. 

Velká koncentrace povrchově aktivní látky (Septonex58) dokonce porušila 

elektrolytickou celu natolik, že k dalšímu měření byla nepoužitelná. 

 

4.2.4 Kalibrační závislosti 
 

 Na základě poznatků získaných z předcházejících měření byly zvoleny 

optimální pracovní podmínky, při kterých byly proměřeny kalibrační závislosti 

pro elektrochemické generování těkavé formy Cd ve FIA módu v koncentračním 

rozsahu 0 do 1,0 µg·ml-1. Pracovní podmínky byly zvoleny následující: vložený 

elektrický proud 1,5 A, průtok nosného plynu zaváděného před generační celu 

(Ar) 25 ml·min-1, průtoková rychlost katolytu (HCl) i anolytu (H2SO4)  

6,0 ml·min-1, koncentrace katolytu byla zvolena 0,5 mol·dm-3, koncentrace 

anolytu činila 2,0 mol·dm-3, vhodný dávkovaný objem vzorku byl 1000 µl. 

Atomizátor byl vyhříván na 950 °C v průběhu celého měření. Kalibrační závislost 

byla opět proměřena s použitím obou zdrojů záření. Nejprve za pomoci Cd 

výbojky s dutou katodou, následně pak se Superlampou.  

 Jako první byla proměřena kalibrační závislost pro stanovení Cd 

technikou FIA-EcHG-QFAAS v koncentračním rozsahu 0 – 1,0 µg·ml-1,  

za použití Cd výbojky s dutou katodou jako zdroje záření. 



 Obr. 4.9 ukazuje lineární oblast kalibrační závislosti při nižších 

hodnotách koncentrace analytu (do 300 ng·ml-1). Z této lineární kalibrace byla 

zjištěna mez detekce, mez stanovitelnosti a opakovatelnost stanovení. 
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Obr 4.9:  Lineární kalibrační závislost pro stanovení CdII 

Podmínky měření: Ar = 25 ml∙min-1, el = 6,0 ml∙min-1,  

ck(HCl) = 0,5 mol∙dm-3, ca (H2SO4) = 2,0 mol∙dm-3, Vvz = 1000 µl,  

T = 950 °C, zdroj záření Cd výbojka. 

 

 Na dalším obrázku (obr. 4.10) je znázorněna kalibrační závislost  

při použití Superlampy jako zdroje záření. Díky tomuto zdroji záření byla opět 

získána vyšší směrnice kalibrační závislosti, tedy vyšší citlivost. Podobně bylo 

dosaženo nižších hodnot meze detekce a meze stanovitelnosti. Porovnání 

výsledků dosažených rozdílnými zdroji záření je uvedeno v tabulce 4.2. 

Kalibrační závislosti byla proměřena za stejných experimentálních podmínek jako 

kalibrační závislost z obr. 4.9. Na obr. 4.10 je opět uvedena lineární část této 

křivky při nižších hodnotách koncentrace CdII (do 100 ng·ml-1). Z této kalibrační 

závislosti byla zjištěna mez detekce, mez stanovitelnosti a opakovatelnost 

stanovení Cd technikou FIA-EcHG-QFAAS. 
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Obr 4.10: Lineární část kalibrační závislosti pro stanovení CdII 

Podmínky měření: Ar = 25 ml∙min-1, el = 6,0 ml∙min-1,  

ck(HCl) = 0,5 mol∙dm-3, ca(H2SO4) = 2,0 mol∙dm-3, Vvz = 1000 µl,  

T = 950 °C, zdroj záření Superlampa. 

 

Parametry stanovení získané za použití elektrochemického generování  

ve FIA módu shrnuje tabulka 4.2. Jsou zde uvedeny zjištěné meze detekce a meze 

stanovitelnosti (proměřené při použití Cd výbojky s dutou katodou jako zdrojem 

záření, i se Superlampou), dále citlivost stanovení, opakovatelnosti měření, 

korelační koeficienty a lineární dynamické rozsahy pro oba dva zdroje záření. 

 

 

 



Tabulka 4.2:   Porovnání dosažených výsledků při elektrochemickém generování 

těkavé formy kadmia 

Parametr Cd-výbojka Superlampa 

Mez detekce ng·ml-1 2,13 0,83 

Mez stanovitelnosti ng·ml-1 7,1 2,78 

Opakovatelnost měření % 1,8 1,5 

Citlivost [ml·ng-1] 1,414·10-4 6,184·10-4 

Korelační koeficient 0,99864 0,99671 

Lineární dyn. rozsah [ng·ml-1] M.S. – 200 M.S. – 100 

 

 Z výsledků, které jsou shrnuty v tab. 4.2 je opět zřejmé, že  

při použití Superlampy jsou získané hodnoty meze detekce a meze 

stanovitelnosti lepší až o 40% a citlivost je též vyšší. 

 

4.2.5 Porovnání kontinuálního elektrochemického generování 

a elektrochemického generování ve FIA módu 

 

 V tabulce 4.3 jsou uvedeny optimální podmínky kontinuálního 

elektrochemického generování a generování těkavé formy kadmia ve FIA módu, 

při kterých byla proměřena kalibrace a zjištěna mez detekce, mez stanovitelnosti  

a opakovatelnost. 

 

 

 



Tabulka 4.3:  Optimální podmínky pro kontinuální elektrochemické generování a 

elektrochemické generování ve FIA módu 

 
Elektrochemické 

generování Cd (CF mód) 

Elektrochemické 

generování Cd ve FIA 

módu 

Průtoková rychlost 

nosného plynu ml·min-1 
25 25 

Průtoková rychlost HCl, 

H2SO4 ml·min-1 
3,0 6,0 

Vložený elektrický proud 

A 
1,5 1,5 

Koncentrace HCl  

mol·dm-3 
0,5 0,5 

Koncentrace H2SO4 

mol·dm-3 
2,0 2,0 

Objem dávkovaného 

vzorku µl 
- 1000 

Teplota atomizátoru °C 950 950 

 

 Tyto parametry měření u kontinuálního elektrochemického generování  

a elektochemického generování těkavé formy kadmia ve FIA módu byly použity 

k získání meze detekce, meze stanovitelnosti a opakovatelnosti, což je uvedeno 

v tabulce 4.4.  

 

 

 



Tabulka 4.4:   Porovnání dosažených výsledků při kontinuálním 

elektrochemickém generování těkavé formy kadmia  

a při elektrochemickém generování ve FIA módu 

 

 kontinuální generování generování ve FIA módu 

Parametr Cd-výbojka Superlampa Cd-výbojka Superlampa

Mez detekce  

ng·ml-1 
3,8 2,55 2,13 0,83 

Mez stanovitelnosti 

ng·ml-1 
12,7 8,5 7,1 2,78 

Opakovatelnost 

měření % 
2,2 1,6 1,8 1,5 

Citlivost  

[ml·ng-1] 
1,396·10-4 2,309·10-4 1,414·10-4 6,184·10-4 

Korelační  

koeficient 
0,99887 0,99851 0,99864 0,99671 

Lineární dyn. rozsah 

[ng·ml-1] 
M.S. – 200 M.S. – 200 M.S. – 300 M.S. – 100

 

 Při porovnání těchto dvou technik (tab. 4.4) je na první pohled zřejmé,  

že elektrochemické generování těkavé formy kadmia ve FIA módu je citlivější než 

v případě kontinuálního generování.  



4.3 Kontinuální chemické generování těkavé formy 

kadmia – srovnávací technika 

 

 Srovnávací technikou pro elektrochemické generování těkavé formy 

kadmia bylo zvoleno chemické generování za použití roztoku NaBH4
 jako 

redukčního činidla, které již bylo popsáno v několika odborných článcích. 

Chemické generování těkavé formy kadmia opět probíhalo ze standardního 

roztoku CdII. V experimentálním uspořádání byl použit hydrostatický separátor 

fází s fritou43. Použití separátoru fází s nuceným odtahem se v tomto případě 

ukázalo jako nevýhodné (snížení citlivosti).  

Nejdříve byly opět zjištěny optimální pracovní podmínky (průtoková 

rychlost vzorku, průtoková rychlost nosného plynu, délka reakční cívky, 

koncentrace NaBH4, průtoková rychlost NaBH4).  

V další části pak na základě literární rešerše53,54,55,56,57,58 byly 

vyzkoušeny přídavky roztoku thiomočoviny, kobaltu, niklu a kationogenního 

tenzidu Septonexu do reakční směsi pro zvýšení citlivosti stanovení. 

 

4.3.1 Vliv základních experimentálních parametrů 
 

 Na základě literárních údajů je známo, že redukční činidlo NaBH4 

způsobuje velmi rychlou redukci hydridotvorného prvku až na hydrid.  

Při kontinuální analýze je pak potřeba použít pouze velmi krátkou reakční cívku, 

nebo ji zcela vypustit. Podobně jsme také zjistili my, že v případě generování 

těkavé formy kadmia není potřeba používat reakční cívku. Naopak jsme se snažili 

celou cestu těkavé formy od jejího vzniku při smíchání reagentů až po atomizaci 

v křemenném atomizátoru maximálně zkrátit (délky spojovacích kapilár byly 

uvedeny v experimentální části). 

Z experimentálních parametrů měl na dosaženou výslednou citlivost 

stanovení Cd velký vliv průtok nosného plynu a místo jeho zavádění. 



V experimentálním zapojení byly využity dva přívody nosného plynu. První byl 

přiváděn do proudu vzorku (Ar = 70 ml·min-1) a druhý fritou separátoru fází 

(f = 60 ml·min-1). První přívod nosného plynu napomáhal rychlému zreagování 

reakční směsi jejím promícháváním a druhý přívod napomáhal rychlému 

transportu těkavé formy do atomizátoru.  

Dále byla zjišťována optimální koncentrace kyseliny – HCl a redukčního 

činidla – NaBH4, průtoková rychlost redukčního činidla, průtoková rychlost 

vzorku a nakonec pak koncentrace činidel zvyšujících dosaženou citlivost 

stanovení (roztoky thiomočoviny, Co, Ni a Septonexu)53,54,55,56,57,58.  

Pro atomizaci byl opět použit křemenný atomizátor vyhřívaný  

na 950 °C.  

 

4.3.2 Vliv průtokové rychlosti Ar na chemické generování 

těkavé formy CdII 

 

 Bylo zjištěno, že průtok nosného plynu velmi ovlivňuje analytický signál 

jak u elektrochemického generování tak i u chemického. Při chemickém 

generování byl použit separátor fází s fritou přes níž byl vháněn též nosný plyn 

(Ar) a to k urychlení přenosu těkavé formy kadmia ze separátoru do atomizátoru. 

Druhý proud nosného plynu byl zapojen klasicky a to do proudu HCl.  

Na obr. 4.11 je znázorněna závislost signálu kadmia na průtok nosného plynu 

přiváděného klasicky do proudu katolytu (HCl). 
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Obr. 4.11: Závislost absorbance na průtoku nosného plynu 

Podmínky měření: cCd = 1,0 µg∙ml-1, csept = 2∙10-5 mol∙dm-3,  

cNaBH4 = 0,5%, cHCl = 0,001 mol∙dm-3, f  = 50 ml∙min-1,  

HCl = 5,0 ml∙min-1, NaBH4  = 0,4 ml∙min-1, T = 950 °C, zdroj záření Cd 

výbojka. 

 

 Z obrázku 4.11 je patrné, že u klasického zapojení nosného plynu roste 

signál absorbance až do maximálně možné hodnoty průtoku, která se tedy nadále 

používala. Další obr. 4.12 ukazuje závislost signálu Cd nyní na proudu nosného 

plynu (Ar) přes fritu v separátoru fází. 
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Obr. 4.12: Závislost absorbance na průtoku nosného plynu přes fritu 

Podmínky měření: cCd = 1,0 µg∙ml-1, csept = 2∙10-5 mol∙dm-3,  

cNaBH4 = 0,5%, cHCl = 0,001 mol∙dm-3, Ar = 77 ml∙min-1,  

HCl = 5,0 ml∙min-1, NaBH4  = 0,4 ml∙min-1, T = 950 °C, zdroj záření Cd 

výbojka. 

 

 Při zjišťování optimální hodnoty průtoku Ar přes fritu byl proměřen 

rozsah  od 0 – 100 ml·min-1. Při této závislosti bylo dosaženo maximum signálu 

těkavé formy Cd a to při průtoku 60 ml·min-1, pak začal signál pozvolna klesat. 

 

4.3.3 Vliv koncentrace HCl na analytický signál CdII 
 

Podrobně byl studován vliv koncentrace HCl používané  

pro okyselení vzorku kadmia při chemické generování. Tuto závislost 

ukazuje obr. 4.13. Z uvedeného grafu je patrné, že při zvyšování 

koncentrace HCl výrazně klesá výsledný signál kadmia. To může být 

vysvětleno například na základě konkurenční reakce, kdy při vysokých 



koncentracích vodíkových iontů v roztoku vzorku konkuruje jejich 

redukce na plynný vodík redukčním ději, při kterém vzniká studovaná 

těkavá forma Cd.  

Z výsledku tohoto experimentu je zřejmé, že již při koncentraci 

HCl 0,005 mol·dm-3 je pokles signálu dosti výrazný. Tudíž za 

nejvhodnější koncentraci bude používána 0,001 mol·dm-3 HCl. 
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Obr. 4.13 Vliv koncentrace HCl na analytický signál CdII 

Podmínky měření: cCd = 1,0 µg∙ml-1, Ar = 70 ml∙min-1, f  = 50 ml∙min-1, 

HCl = 0,7 ml∙min-1, NaBH4 = 0,4 ml∙min-1, cNaBH4 = 0,5%,  

T = 950 °C, zdroj záření Cd výbojka s dutou katodou. 

 

 

 

 

 



4.3.4 Vliv průtokové rychlosti vzorku na chemické 

generování těkavé formy CdII 

 

 Předmětem zájmu bylo rovněž studium vlivu průtokové rychlosti vzorku 

na dosažený analytický signál kadmia. Závislost signálu CdII na průtokové 

rychlosti vzorku ukazuje obr. 4.14. Z uvedeného grafu je patrné, že nejvhodnější 

průtok vzorku pro získání nejvyššího signálu je 5,0 ml·min-1, při vyšším průtoku 

zůstal signál již konstantní. 
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Obr. 4.14: Závislost absorbance na průtokové rychlosti vzorku 

Podmínky měření: cCd = 1,0 µg∙ml-1, csept = 2∙10-5 mol∙dm-3,  

cHCl = 0,001 mol∙dm-3, Ar = 70 ml∙min-1, f  = 50 ml∙min-1,  

NaBH4 = 0,4 ml∙min-1, cNaBH4 = 0,5%, T = 950 °C, zdroj záření Cd 

výbojka. 

 

 



4.3.5 Vliv průtokové rychlosti NaBH4 na chemické 

generování těkavé formy CdII 

 

 Byly použity dvě peristaltické pumpy, které umožňovaly rozdílné 

nasávání vzorku a redukčního činidla NaBH4. Tudíž bylo potřeba zjistit 

nejvhodnější průtok jak vzorku, tak i NaBH4. Byla tedy proměřena závislost 

signálu kadmia na průtokové rychlosti tetrahydroboritanu sodného. (obr. 4.15) 

Z něhož vyplývá, že větší množství tetrahydroboritanu sodného již nestíhá zcela 

zreagovat a tudíž zvolenou nejvhodnější průtokovou rychlostí bylo 0,4 ml·min-1. 
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Obr. 4.15: Závislost absorbance na průtokové rychlosti NaBH4 

Podmínky měření: cCd = 1,0 g∙ml-1, csept = 2∙10-5 mol∙dm-3,  

cHCl = 0,001 mol∙dm-3, Ar = 70 ml∙min-1, f  = 50 ml∙min-1,  

vz = 5,0 ml∙min-1, cNaBH4 = 0,5%, T = 950 °C, zdroj záření Cd výbojka 

 



4.3.6 Vliv koncentrace NaBH4 na chemické generování 

těkavé formy CdII  

 

 Další důležitou optimální podmínkou bylo zjištění nejvhodnější 

koncentrace tetrahydroboritanu sodného při chemickém generování těkavé formy 

kadmia. Závislost signálu CdII na koncentraci tetrahydroboritanu sodného ukazuje 

obr. 4.16. Byla proměřena koncentrace tetrahydroboritanu sodného v rozmezí  

0  1,5%, všechny roztoky byly připraveny v 0,4% KOH. Nejvhodnější 

koncentrace NaBH4 se jevila 0,5%, která se dále používala při zbylých měřeních  

a hlavně při kalibrační závislosti. 
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Obr. 4.16: Závislost absorbance na koncentraci NaBH4 

Podmínky měření: cCd = 1,0 µg∙ml-1, csept = 2∙10-5 mol∙dm-3, 

 cHCl = 0,001 mol∙dm-3, Ar = 70 ml∙min-1, f  = 50 ml∙min-1,  

vz = 5,0 ml∙min-1, NaBH4  = 0,4 ml∙min-1, T = 950 °C, zdroj záření Cd 

výbojka. 

 



4.3.7 Vliv přídavku thiomočoviny na velikost signálu CdII 

 

 V průběhu měření byla přidána do vzorku 1,0 µg·ml-1 CdII 

thiomočovina54,55,56, v koncentračním rozsahu 0,001 – 4,0%. Získaný 

signál byl vyšší než u samotného vzorku CdII. Proměřenou závislost 

ukazuje obr. 4.17. Ze závislosti je na první pohled patrné,  

že při koncentraci thiomočoviny nad 3,0% se signál již výrazně nemění. 

Pro další práci byl zvolen přídavek 3,0% thiomočoviny. 

0,0 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0
0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

 

 

w
CS(NH2), %

A

 

Obr. 4.17: Závislost signálu CdII na přídavku thiomočoviny: 

Podmínky měření: cCd = 1,0 µg∙ml-1, A = 70 ml∙min-1, f  = 50 ml∙min-1,  

vz = 5,0 ml∙min-1, NaBH4 = 0,4 ml∙min-1, cNaBH4 = 0,5%, 

 cHCl = 0,001 mol∙dm-3, T = 950 °C, zdroj záření Cd výbojka. 

 

 

 



4.3.8 Vliv přídavku CoII na velikost signálu CdII  

 

 Dále bylo vyzkoušeno přidání CoII do vzorku 1,0 µg·ml-1  

CdII 54,55,56,57, v koncentračním rozsahu 2 – 1000 ng·ml-1. Získaný signál 

byl vyšší než u samotného vzorku CdII, avšak nižší než po přídavku 

thiomočoviny, tudíž přídavek CoII nebyl použit k proměření kalibrační 

závislosti. Proměřenou závislost ukazuje obr. 4.18, z kterého je patrné,  

že nejvyšší signál je pro 10 ng·ml-1 a pro větší koncentrace klesá. 
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Obr. 4.18: Závislost signálu CdII na přídavku CoII: 

Podmínky měření: cCd = 1,0 µg∙ml-1, A = 70 ml∙min-1, f  = 50 ml∙min-1, 

vz = 5,0 ml∙min-1, NaBH4 = 0,4 ml∙min-1, cNaBH4 = 0,5%,  

cHCl = 0,001 mol∙dm-3, T = 950 °C, zdroj záření Cd výbojka. 

 

 Bylo vyzkoušeno smíchání 2,0% thiomočoviny s 10 ng·ml-1 CoII, jestli 

nedojde k zvýšení signálu u 1,0 µg·ml-1 CdII, získaný signál byl 0,3, což je opět 

nižší než u samotné thiomočoviny. 



4.3.9 Vliv přídavku Septonexu na velikost signálu CdII  

 

 Posledním vyzkoušeným přídavkem k 1,0 µg·ml-1 CdII byl Septonex58, 

v koncentračním rozsahu 0 – 1·10-4 mol·dm-3. Získaný signál byl nejvyšší  

ze všech přídavků různých činidel. Proměřenou závislost ukazuje  

obr. 4.19, z kterého je patrné, že nejvyšší signál je pro 2·10-5 mol·dm-3 

přídavek Septonexu. Pro koncentraci Septonexu 1·10-4 mol·dm-3 nebylo 

možno absorbanci změřit, protože roztok začal velmi pěnit a muselo se 

zabránit jeho vniknutí do atomizátoru. 
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Obr. 4.19: Závislost signálu CdII na přídavku Septonexu: 

Podmínky měření: cCd = 1,0 ng∙ml-1, A = 70 ml∙min-1, f  = 50 ml∙min-1,  

vz = 5,0 ml∙min-1, NaBH4 = 0,4 ml∙min-1, cNaBH4 = 0,5%, 

cHCl = 0,001 mol∙dm-3, T = 950 °C, zdroj záření Cd výbojka. 

 

Septonex byl tedy použit pro proměření kalibrační závislosti, napomohl 

ke zvýšení dosaženého signálu z 0,16 až na 0,36. 



4.3.10 Kalibrační závislosti 

 

 Za účelem srovnání elektrochemického a chemického generování těkavé 

formy kadmia byla proměřena za optimálních podmínek kalibrační závislost, z níž 

byla určena mez detekce, mez stanovitelnosti a opakovatelnost měření. Bylo 

zjištěno, že citlivost techniky elektrochemického generování těkavé formy kadmia 

je horší než citlivost techniky chemické generování. Pracovní podmínky  

pro proměření kalibrační závislosti byly takové: průtoková rychlost vzorku činila  

5,0 ml·min-1, průtoková rychlost 0,5% tetrahydroboritanu sodného v 0,4% KOH 

byla 0,4 ml·min-1, průtoková rychlost nosného plynu zaváděného do proudu 

roztoku vzorku a tetrahydroboritanu sodného po jejich smíchání byla 77 mlmin-1, 

průtoková rychlost nosného plynu přiváděného přes fritu do separátoru fází činila 

60 ml·min-1, koncentrace HCl byla zvolena 0,001 mol·dm-3 a koncentrace 

přidávaného Septonexu činila 2·10-5 mol·dm-3. Atomizátor byl vyhříván na 950 °C 

v průběhu celého měření. Kalibrační závislost byla proměřena za použití dvou 

zdrojů záření, prvním zdrojem záření byla Cd výbojky a podruhé Superlampa.  

 Kalibrační závislosti byly opět proměřeny ve větším koncentračním 

rozsahu CdII (0 – 1,0 µg·ml-1), za použití Cd-výbojky jako zdroje záření.  

Na obr. 4.20 je uvedena lineární část jen při nižších hodnotách koncentrace CdII 

(do 200 ng·ml-1), z této kalibrace byla zjištěna mez detekce, mez stanovitelnosti a 

opakovatelnost.  
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Obr. 4.20: Lineární část kalibrační závislosti pro stanovení CdII 

Podmínky měření: Ar = 77 ml∙min-1, f = 60 ml∙min-1,  

vz = 5,0 ml∙min-1, NaBH4 = 0,4 ml∙min-1, cHCl = 0,001 mol∙dm-3,  

csept = 2∙10-5 mol∙dm-3, cNaBH4 = 0,5%, T = 950 °C, zdroj záření Cd 

výbojka. 

 

 Při použití Superlampy jako zdroje záření byly opět získány vyšší 

hodnoty absorbance a tudíž i citlivější výsledky a nižší hodnoty meze detekce  

a stanovitelnosti než při použití Cd výbojky. Výsledky získané použitím 

rozdílných zdrojů záření jsou shrnuty v tabulce 4.5. Z kalibrační závislosti 

proměřené v koncentračním rozsahu 0 – 1,0 µg·ml-1 byla využita její lineární část 

0 – 200 ng·ml-1 CdII (obr. 4.21). Z této kalibrační závislosti byla vypočítána mez 

detekce, mez stanovitelnosti a opakovatelnost. Kalibrační závislost na obr. 4.21 je 

proměřena za stejných optimálních podmínek jako kalibrační závislost  

na obr. 4.20. 
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Obr 4.21: Lineární část kalibrační závislosti pro stanovení CdII 

Podmínky měření: Ar = 77 ml∙min-1, f = 60 ml∙min-1,  

vz = 5,0 ml∙min-1, NaBH4 = 0,4 ml∙min-1, cHCl = 0,001 mol∙dm-3,  

csept = 2∙10-5 mol∙dm-3, cNaBH4 = 0,5%, T = 950 °C, zdroj záření 

Superlampa. 

 

 

 Parametry měření získané za použití chemického generování ukazuje 

tabulka 4.5. Jsou zde uvedeny získané meze detekce a meze stanovitelnosti, 

proměřené při rozdílných zdrojích záření. V tabulce 4.5 lze dále nalézt citlivost 

stanovení, opakovatelnosti měření, korelační koeficienty a lineární dynamické 

rozsahy pro oba dva zdroje záření. 

 

 

 



Tabulka 4.5:   Porovnání dosažených výsledků při chemickém generování těkavé 

formy kadmia 

Parametr Cd-výbojka Superlampa 

Mez detekce ng·ml-1 3,5 2,2 

Mez stanovitelnosti ng·ml-1 11,7 7,5 

Opakovatelnost měření % 2,3 1,9 

Citlivost [ml·ng-1] 2,515·10-4 1,12·10-3 

Korelační koeficient 0,99868 0,99867 

Lineární dyn. rozsah [ng·ml-1] M.S.  200 M.S.  200 

 

 Z výsledků, které jsou shrnuty v tab. 4.5 je opět zřejmé, že  

při použití Superlampy jsou získané hodnoty meze detekce a meze 

stanovitelnosti nižší až o 36% a citlivost mnohem vyšší. 

 

4.3.11 Porovnání kontinuálního elektrochemického a 

tradičního chemického generování těkavé formy 

kadmia 

 

 V tabulce 4.6 jsou uvedeny optimální podmínky kontinuálního 

elektrochemického a chemického generování těkavé formy kadmia, při kterých 

byla proměřena kalibrace a zjištěna mez detekce a mez stanovitelnosti. 

 

 

 



Tabulka 4.6: Optimální podmínky pro kontinuální elektrochemické a chemické 

generování těkavé formy kadmia 

 
Elektrochemické 

generování Cd 

Chemické 

generování Cd 

Průtoková rychlost nosného plynu 

mlmin-1 
25 77 

Průtoková rychlost nosného plynu 

přes fritu mlmin-1 
- 60 

Průtoková rychlost HCl mlmin-1 3,0 5,0 

Průtoková rychlost H2SO4 mlmin-1 3,0 - 

Průtoková rychlost NaBH4 mlmin-1 - 0,4 

Vložený elektrický proud A 1,5 - 

Koncentrace HCl  

moldm-3 
0,5 0,001 

Koncentrace NaBH4  

% 
- 0,5 

Koncentrace H2SO4 moldm-3 2,0 - 

Koncentrace Septonexu moldm-3 - 2·10-5 

Teplota atomizátoru °C 950 950 



Tabulka 4.7:  Srovnání parametrů elektrochemického a chemického generování 

těkavé formy kadmia v atomové absorpční spektrometrii 

 

Elektrochemické 

generování těkavé formy 

Cd 

Chemické generování 

těkavé formy Cd 

Cd výbojka Superlampa Cd výbojka Superlampa 

Mez detekce [ng·ml-1] 3,8 2,6 3,5 2,2 

Mez stanovitelnosti 

[ng·ml-1] 
12,7 8,5 11,7 7,5 

Citlivost stanovení 

[ml·ng-1] 
1,396·10-4 2,309·10-4 2,515·10-4 0,00112 

Opakovatelnost měření 

[%] 
2,2 1,6 2,3 1,9 

Korelační koeficient 0,99887 0,99851 0,99868 0,99867 

Lineární dyn. rozsah 

[ng·ml-1] 
M.S.  200 M.S.  200 M.S. – 200 M.S. 200 

 

 Tabulka 4.7 porovnává dosažené parametry tradičního kontinuálního 

chemického a elektrochemického generování těkavé formy kadmia. 

 Z uvedeného srovnání vyplývá, že technika elektrochemického 

generování těkavé formy kadmia poskytuje jen o něco horší výsledky jak v mezi 

detekce a mezi stanovitelnosti, tak i v dosažené citlivosti ve srovnání s tradičním 

chemickým generováním těkavé formy kadmia. Vliv na to bude mít i fakt, že tyto 

parametry nebyly zjišťovány za extrémních podmínek fungování elektrolytické 

cely (generační proud ≥ 1,8 A, menší průtok katolytu a nosného plynu), jelikož 

tyto extrémní pracovní podmínky jsou pro běžnou praxi nepoužitelné.  

 

 

 

 



4.4 Chemické generování těkavé formy kadmia ve FIA 

módu – srovnávací technika 

 

 Toto chemické generování těkavé formy kadmia ve FIA módu slouží 

jako srovnávací technika pro kontinuální chemického generování ve FIA módu, 

tak jako tomu bylo při elektrochemickém generování. I zde bylo nejprve nutné 

zvolit optimální pracovní podmínky (velikost dávkovaného objemu vzorku, 

průtoková rychlost vzorku a délka reakční cívky), koncentrace HCl i průtok 

nosného plynu a 0,5% tetrahydroboritanu sodného v 0,4% KOH byl použit stejný 

jako u kontinuálního chemického generování a to z důvodu porovnání těchto dvou 

metod. 



4.4.1 Závislost výšky signálu na velikosti dávkovaného 

objemu vzorku 

 

 Tato závislost byla proměřena pro různé objemy smyček a to v rozsahu 

100 l až 2000 µl. Získaná závislost v rozsahu do 1000 µl je uvedena na obr. 4.22 

a je z ní zřejmé, že signál se vzrůstajícím množstvím nadávkovaného vzorku roste 

až do objemu 500 µl. Poté začal získaný signál klesat, což bylo nejspíše 

způsobeno větším množstvím CdII, které již nestačilo zcela zreagovat. 
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Obr. 4.22:  Závislost výšky signálu na velikosti dávkovaného objemu 

vzorku 

Podmínky měření: c(CdII) = 1,0 µg∙ml-1, Ar = 77 ml∙min-1,  

f = 60 ml∙min-1, HCl = 7,0 ml∙min-1, NaBH4 = 0,4 ml∙min-1,  

cHCl = 0,001 mol∙l-1, csept = 2∙10-5 mol∙dm-3, cNaBH4 = 0,5%, T = 950 °C, 

zdroj záření Cd výbojka. 

 Z uvedeného grafu je patrné, že nejvhodnější objem dávkovací smyčky 

pro další měření bude 500 l vzorku. 



4.4.2 Závislost výšky signálu na průtokové rychlosti nosného 

proudu 

 

 Poslední zjišťovanou optimální podmínkou byla průtoková rychlost 

nosného proudu (HCl). Byla proměřena závislost v rozmezí průtoku vzorku  

1,0 – 9,0 ml·min-1, což je znázorněno na obr. 4.23. 
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Obr 4.23: Závislost výšky signálu na průtokové rychlosti vzorku  

Podmínky měření: c(CdII) = 1,0 µg∙ml-1, Ar = 77 ml∙min-1,  

f = 60 ml∙min-1, cNaBH4 = 0,5%, cHCl = 0,001 mol∙dm-3,  

csept = 2∙10-5 mol∙dm-3, Vvz = 500 l, T = 950 °C, zdroj záření Cd 

výbojka. 

 

Díky této závislosti byl zvolen nejvhodnější průtok HCl a to 7,0 ml·min-1, 

který byl použit při měření kalibrační závislosti. 

 



4.4.3 Kalibrační závislosti 
 

 Za optimálních podmínek chemického generování těkavé formy kadmia 

ve FIA módu byla proměřena kalibrační závislost a byla určena mez detekce, mez 

stanovitelnosti a opakovatelnost měření. Průtoková rychlost nosného proudu 

činila 7,0 mlmin-1, průtoková rychlost 0,5% tetrahydroboritanu sodného v 0,4% 

KOH byla 0,4 ml·min-1,  průtoková rychlost nosného plynu zaváděného do proudu 

roztoku vzorku a tetrahydroboritanu sodného po jejich smíchání byla 77 mlmin-1, 

rychlost nosného plynu přiváděného přes fritu do separátoru fází činila  

60 ml·min-1, koncentrace HCl byla zvolena 0,001 mol·dm-3 a koncentrace 

přidávaného Septonexu činila 2·10-5 mol·dm-3. Nejvhodnější dávkovaný objem 

vzorku byl 500 l. Atomizátor byl vyhříván na 950 °C v průběhu celého měření. 

Při měření kalibračních závislostí byly vyzkoušeny dva zdroje záření, nejprve Cd 

výbojka a pak Superlampa. Lineární část z kalibrační závislosti ukazuje obrázek 

4.24 a obrázek 4.25. 



 První kalibrační závislost při chemickém generování těkavé formy Cd  

ve FIA módu byla proměřena v koncentračním rozsahu 0 – 1,0 µg·ml-1, za použití 

Cd výbojky jako zdroje záření. Obr. 4.24 ukazuje lineární část z toho  

rozsahu (do 20 ng·ml-1), z níž je opět vypočtena mez detekce, mez stanovitelnosti 

a opakovatelnost měření. 
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Obr. 4.24: Lineární část kalibrační závislosti pro stanovení CdII 

technikou chemického generování těkavé formy kadmia ve FIA módu 

Podmínky měření: Ar = 77 ml∙min-1, f = 60 ml∙min-1,  

HCl = 7,0 ml∙min-1, Vvz = 500 l, NaBH4 = 0,4 ml∙min-1,  

cHCl = 0,001 mol∙dm-3, csept = 2∙10-5 mol∙dm-3, cNaBH4 = 0,5%,  

T = 950 °C, zdroj záření Cd výbojka. 

 

Při použití Superlampy jako zdroje záření byly opět dosaženy citlivější 

výsledky než při použití Cd výbojky. 
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Obr. 4.25: Lineární část kalibrační závislosti pro stanovení CdII 

technikou chemického generování těkavé formy kadmia ve FIA módu 

Podmínky měření: Ar = 77 ml∙min-1, f = 60 ml∙min-1,  

HCl = 7,0 ml∙min-1, Vvz = 500 l, NaBH4 = 0,4 ml∙min-1,  

cHCl = 0,001 mol∙dm-3, csept = 2∙10-5 mol∙dm-3, cNaBH4 = 0,5%,  

T = 950 °C, zdroj záření Superlampa. 

 

 Parametry měření získané za použití chemického generování ve FIA 

módu ukazuje tabulka 4.8. 

 

 

 



Tabulka 4.8:   Porovnání dosažených výsledků při chemickém generování těkavé 

formy kadmia ve FIA módu 

Parametr Cd-výbojka Superlampa 

Mez detekce ng·ml-1 0,29 0,17 

Mez stanovitelnosti ng·ml-1 0,97 0,56 

Opakovatelnost měření % 2,1 2,0 

Citlivost [ml·ng-1] 0,0127 0,0234 

Korelační koeficient 0,99975 0,99855 

Lineární dyn. rozsah [ng·ml-1] M.S. – 20 M.S. – 10 

 

 Z výsledků, které jsou shrnuty v tab. 4.8 je opět zřejmé, že  

při použití Superlampy jsou získané hodnoty meze detekce a meze 

stanovitelnosti nižší až o 40% a citlivost je mnohem vyšší. 

 

4.4.4 Porovnání elektrochemického a chemického generování 

těkavé formy kadmia ve FIA módu 

 

 V tabulce 4.9 jsou uvedeny optimální podmínky elektrochemického a 

chemického generování ve FIA módu těkavé formy kadmia, při kterých byla 

proměřena kalibrace a zjištěno mez detekce a mez stanovitelnosti. 

 

 

 



Tabulka 4.9: Optimální podmínky pro elektrochemické a chemické generování 

těkavé formy kadmia ve FIA módu. 

 

Elektrochemické 

generování Cd ve FIA 

módu 

Chemické 

generování Cd ve 

FIA módu 

Průtoková rychlost nosného 

plynu mlmin-1 
25 77 

Průtoková rychlost nosného 

plynu přes fritu mlmin-1 
- 60 

Průtoková rychlost HCl 

mlmin-1 
6,0 7,0 

Průtoková rychlost H2SO4 

mlmin-1 
6,0 - 

Průtoková rychlost NaBH4 

mlmin-1 
- 0,4 

Vložený elektrický proud A 1,5 - 

Koncentrace HCl moldm-3 0,5 0,001 

Koncentrace NaBH4 % - 0,5 

Koncentrace H2SO4 moldm-3 2,0 - 

Dávkovaný objem vzorku µl 1000 500 

Koncentrace Septonexu 

moldm-3 
- 2·10-5 

Teplota atomizátoru °C 950 950 

 

 

 



Tabulka 4.10:  Srovnání parametrů elektrochemického a chemického generování 

těkavé formy kadmia ve FIA módu  v atomové absorpční 

spektrometrii 

 

 
 

Elektrochemické 

generování těkavé formy 

Cd ve FIA módu 

Chemické generování 

těkavé formy Cd ve FIA 

módu 

Cd 

výbojka 
Superlampa 

Cd 

výbojka 
Superlampa 

Mez detekce 

[ng·ml-1] 
2,13 0,83 0,29 0,17 

Mez stanovitelnosti 

[ng·ml-1] 
7,1 2,78 0,97 0,56 

Citlivost stanovení 

[ml·ng-1] 
1,414·10-4 6,184·10-4 0,0127 0,0234 

Opakovatelnost 

měření [%] 
1,8 1,5 2,1 2,0 

Korelační koeficient 0,99864 0,99671 0,99975 0,99855 

Lineární dyn. rozsah 

[ng·ml-1] 
M.S. – 200 M.S. – 100 M.S. – 20 M.S. – 10 

 

 Tabulka 4.10 porovnává dosažené parametry u elektrochemického  

a chemického generování těkavé formy kadmia ve FIA módu. 

 Z uvedeného srovnání vyplývá, že technika elektrochemického 

generování těkavé formy kadmia ve FIA módu poskytuje horší výsledky jak 

v mezi detekce a mezi stanovitelnosti, tak i v dosažené citlivosti ve srovnání  

s chemickým generováním těkavé formy kadmia ve FIA módu. Vliv na to bude 

mít i fakt, že tyto parametry nebyly zjišťovány za extrémních podmínek 

fungování elektrolytické cely (generační proud ≥ 1,8 A, menší průtok katolytu a 

nosného plynu), jelikož tyto extrémní pracovní podmínky jsou pro běžnou praxi 

nepoužitelné.  

 

 



4.5 Snaha o identifikaci těkavé formy kadmia 
 

Posledním úkolem diplomové práce byla snaha o identifikaci vznikající 

těkavé formy kadmia. V případě těkavých sloučenin, které mají analytické 

uplatnění v některé z atomových spektrometrických metod, se setkáváme buď 

s těkavou molekulární formou stanovovaného analytu nebo přímo s těkavou 

atomární formou. První případ je mnohem častější a nejznámějšími těkavými 

sloučeninami s analytickým významem v prvkové analýze jsou hydridy. 

S druhým případem se setkáváme především u rtuti, která má dostatečnou tenzi 

páry za laboratorní teploty. Někteří autoři59,60,61 však předpokládají, že podobně 

jako rtuť se chová také kadmium. 

V případě generování těkavé formy kadmia můžeme předpokládat, že 

jde o některou z následujících forem: 

a) Hydrid kadmia 

b) Atomové páry kadmia 

c) Aerosol nanočástic vyredukovaného kadmia (Cd0) 

d) Spray roztoku 

e) Jiná molekulární forma 

V našich experimentech vedoucích k identifikaci těkavé formy kadmia 

jsme zatím nepoužili žádnou techniku pro přímou identifikaci této formy  

(GC-MS apod.), takže v našem případě jde spíše o „indicie“, které nás opravňují 

uvažovat co touto těkavou formou není. 

Tou první indicií je nutná vysoká teplota pro atomizaci. Zjistili jsme, že 

pro registraci signálu kadmia je potřeba použít teplotu 950 °C, což je obvyklá 

teplota pro atomizaci hydridů. Zároveň je to ale dostatečná teplota pro (alespoň 

částečnou) atomizaci pevných nanočástic kadmia (aerosol n-mérů Cd0).  

Se snižující se teplotou atomizace signál velmi rychle klesal až k nule.  

Při laboratorní teplotě nebyl žádný signál detekován. Můžeme tedy říct, že 

pravděpodobně nejde o atomové páry kadmia. 

Druhou indicií jsou nutné minimální transportní vzdálenosti těkavé 

formy. V případě chemického generování musely být vzdálenosti pro spojení celé 



aparatury opravdu minimální, jinak docházelo k velmi výraznému poklesu 

signálu. V případě elektrochemického generování toto nebylo tak kritické. 

V případě generování hydridů jsou transportní ztráty obecně známé, dochází 

k nim na všech površích aparatury (tedy i v transportních kapilárách). Rozhodně 

to ale není tak kritický parametr jako v případě generování těkavé formy kadmia. 

Buď je tedy vznikající hydrid (těkavá sloučenina) extrémně nestabilní a rozloží se 

ještě před atomizátorem, nebo v případě aerosolu částic dochází k jejich sorpci  

na vnitřních površích spojovacích kapilár. 

Třetí indicií byla v případě chemického generování nutnost použít 

hydrostatický separátor s fritou s dvojím přívodem vyššího průtoku nosného plynu 

(před reakční směs a pod fritu). S tímto typem separátoru bylo v případě 

chemického generování dosaženo výrazně vyšší citlivosti stanovení než  

při aplikaci klasického hydrostatického separátoru nebo separátoru s nuceným 

odtahem. To může svědčit o účinnější produkci (separaci) aerosolu nanočástic 

z reakční směsi nebo také o účinné produkci klasického spreje roztoku reakční 

směsi přímo do atomizátoru. Na účinnost odseparování plynného hydridu 

z reakční směsi by záměna separátoru fází neměla mít takový vliv. Ověřit, zda 

v daném případě nevzniká především klasický sprej, bychom mohli pomocí 

membránového separátoru fází, který klasický sprej nepropustí, nebo pomocí 

sušící patrony se silikagelem. Sušící patrona neměla žádný efekt. Aplikaci 

membránového separátoru fází bude teprve nutné provést. 

Čtvrtou indicií u elektrochemického generování byla nutnost používat 

katodu vyrobenou z materiálu s vysokým přepětím vodíku (Pb). Aplikace těchto 

elektrod při elektrochemickém generování těkavých sloučenin vede k dosažení 

vysoké účinnosti generování těkavých hydridů (elektrochemický  

mechanismus – viz. Kapitola 2.4.2.3). Při aplikaci generační cely s Pt katodou 

nebyl zaznamenán prakticky žádný signál. Pokud by šlo pouze o redukční reakci 

(jako v případě rtuti) vedoucí k produkci atomárních par Cd, bylo by použití Pt 

katody výhodnější. 

Na základě těchto čtyřech indicií můžeme předpokládat, že generovanou 

těkavou formou nejsou atomární páry kadmia. Rozhodnout o tom, zda jde  



o těkavou molekulární formu nebo aerosol nanočástic, budeme moci až na základě 

dalších experimentů. 



5 Závěr 
 

 Technika generování těkavých sloučenin ve spojení s atomovou 

absorpční spektrometrií patří mezi moderní metody stopové a ultrastopové 

prvkové analýzy. Hlavní předností této metody je separace analytu od matrice 

vzorku a možnost jeho nakoncentrování v optické ose spektrometru, což vede 

k omezení rušivých vlivů při atomizaci a především k vysoké citlivosti 

popisované techniky. Prvky stanovované technikou generování těkavých 

sloučenin patří mnohdy mezi analyticky velmi významné či zajímavé, převážně 

kvůli jejich výskytu v celé řadě vzorků rozličné povahy i původu. 

 Elektrochemické generování těkavé formy kadmia je vhodnou 

alternativní technikou k běžně používanému chemickému generování pomocí 

redukčního činidla NaBH4. Velkou výhodou elektrochemického generování 

těkavé formy kadmia ve srovnání s chemickým generováním je skutečnost, že 

vedle roztoků čistých kyselin používaných jako elektrolyty zde odpadá nutnost 

použití dalších reagencií anebo činidel. Kontaminace nulového roztoku analytem 

popřípadě rozličnými interferenty je zde velmi nízká, což nabízí možnost dosažení 

nízkých detekčních limitů. Použití elektrického proudu místo obvyklého 

redukčního činidla umožňuje překonat řadu obtíží spojených s použitím NaBH4. 

Toto redukční činidlo je značně nestabilní a drahé. Elektrochemický přístup  

ke generování těkavých sloučenin realizovanému v režimu kontinuální průtokové 

analýzy umožňuje celkové zjednodušení používané aparatury i snadnou 

automatizovatelnost analytického procesu. 

 Má diplomová práce navazuje na předchozí práce věnované generování 

těkavých sloučenin a přináší ucelený souhrn poznatků týkajících se kontinuálního 

chemického a elektrochemického generování a generování ve FIA módu těkavé 

formy kadmia ve spojení s detekcí metodou atomové absorpční spektrometrie. 

 Výsledková část této diplomové práce je rozdělena do pěti základních 

částí. 

 V první části jsou stručně rozebrány a popsány možnosti kontinuálního 

elektrochemického generování těkavé formy kadmia pomocí tenkovrstvé 



elektrolytické generační cely. Pro dané experimentální uspořádání byly nalezeny 

optimální pracovní podmínky a dále byl studován vliv relevantních parametrů  

na analytický signál a studovaná technika byla optimalizována pro dosažení 

maximální citlivosti stanovení. 

 Následující část práce se zabývá možnostmi elektrochemického 

generování těkavé formy kadmia ve FIA módu. 

 Ve třetí výsledkové části bylo sledováno chemické generování těkavé 

formy kadmia, které se použilo jako porovnávací technika pro elektrochemické 

generování. Je zde ukázáno a potvrzeno, že výsledky získané oběma technikami 

jsou srovnatelné, a tudíž lze objektivně považovat techniku elektrochemického 

generování těkavé formy kadmia za vhodnou alternativní techniku vedle procesu 

chemické generace. 

 Čtvrtá část se věnuje chemickému generování těkavé formy kadmia  

ve FIA módu a jsou v ní porovnány dosažené výsledky jak z chemického, tak  

i z elektrochemického generování. Při porovnání bylo zjištěno, že při chemickém 

generování ve FIA módu bylo dosaženo mnohem citlivějších výsledků, dokonce  

i lepších než v případě kontinuálního generování těkavé formy kadmia. 

 V páté výsledkové části jsou pak uvedeny některé postřehy, které mohou 

napomoci k objasnění formy generované těkavé sloučeniny. 

 Závěrem lze konstatovat, že technika elektrochemického generování 

těkavých sloučenin má před sebou slibnou budoucnost. Její možnosti lze využívat 

jak v základním výzkumu při studiu rozličných otázek souvisejících s procesy 

generování a atomizace těkavých sloučenin, tak i v laboratorní praxi při stanovení 

stopového množství řady prvků, zejména ve vzorcích s jednoduchou matricí. 
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