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Abstrakt 

 Tato diplomová práce se zabývá tématem stanovení dusitanů, dusičnanů a 

chloridů metodou SIA upravenou podle platných ISO norem.  

 Česká technická norma ČSN EN ISO 11 732 udává metodu vhodnou ke 

stanovení amoniakálního dusíku metodou FIA a CFA ve vodách různých druhů. 

Podstata zkoušky spočívá v aspiraci vzorku obsahující amoniakální dusík do 

kontinuálního proudícího nosného roztoku, kde se mísí s tokem alkalického roztoku. 

Amoniak se oddělí v difúzním segmentoru přes polopropustnou membránu a přechází 

do proudícího toku roztoku, ve kterém je indikátor pH. V důsledku změny hodnoty pH 

se mění zbarvení indikátoru, které je zaznamenáváno průtokovým spektrofotometrem. 

Bylo provedeno převedení uvedeného FIA stanovení daných iontů do SIA 

systému při dodrţení kalibračních rozsahů z uvedené normy. Princip stanovení dusitanů 

je odlišný, byla pouţita Griess diazo-kopulační reakce za vzniku azobarviva 

měřitelného při 540 nm v průtokové cele spektrofotometru. Kalibrační křivka dusitanů 

vykazovala linearitu v rozmezí c = 0,01 – 0,1 mg/l a c = 0,1 – 1,0 mg/l s korelačními 

koeficienty R
2 

= 0,9979 a R
2 

= 0,9962. Roztok dusičnanů byl aspirován do redukční 

kolony zhotovené z kadmia a mědi. Po redukci NO3
-
 na NO2

- 
byl vzorek aspirován do 

systému, kde se mísil s činidlem a nakonec procházel průtokovou celou detektoru. 

Kalibrační křivka vykazovala linearitu v rozmezí c = 0,2 – 2,0 mg/l                                 

a c = 2,0 – 20,0 mg/l s korelačními koeficienty R
2
 = 0,9972 a R

2
 = 0,9984. 

Česká technická norma ČSN EN ISO 15 682 popisující FIA metodu vhodnou ke 

stanovení chloridů se spektrofotometrickou detekcí je zaloţena na reakci vzorku 

obsahující chloridové ionty s roztokem činidla (thiokyanatanem rtuťnatým                      

a dusičnanem ţelezitým). Thiokyanatanové ionty, které jsou uvolněny chloridy, reagují 

s ionty Fe
3+

 za vzniku červeně zbarveného komplexu thiokyanatanu ţelezitého 

měřitelného při 465 nm. V experimentu byla pouţita tato reakce s pouţitím kalibračních 

rozsahů uvedených v normě. Kalibrační křivka vykazovala linearitu v rozsahu             

1,0 – 10,0 mg/l s korelačním koeficientem R
2
 = 0,9976; 10,0 – 100 mg/l s R

2
 = 0,9973; 

u rozsahu 100,0 - 1000 mg/l   s korelačním koeficientem R
2
 = 0,9966;                             

u koncentrovanějších roztoků je nutné vzorek před analýzou zředit.  

 Dosaţené výsledky potvrzují moţnost vyuţití SIA metody ke stanovení 

uvedených iontů v rámci rutinních měření při dodrţení poţadavků platných ISO norem. 
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Abstract 

 This diploma work deals with determination of nitrite, nitrate and chloride based 

on Sequential Injection Analysis methodology following valid ISO norms.  

 CSN EN ISO 11 732 sets method suitable for determination of ammonia 

nitrogen based on the FIA and CFA techniques in water samples. Determination is 

based on injecting sample with nitrite and nitrate content into continual flow of the 

carrier stream, where it is mixed with alkaline solution. Ammonium is separated in 

diffusion segmentor unit through semi-permeable membrane and is introduced into the 

flow with pH indicator. In consequences changes of pH values change the indicator 

color, which is scanned by spectrophotometer. Transfer of the mentioned FIA 

determination into the SIA system was carried out meeting calibration ranges of the ISO 

norm. Nitrite was determined directly using the Griess diazo–coupling reaction and the 

formed azo dye was measured at 540 nm in the flow cell of the spectrophotometer. The 

calibration curves were linear over the ranges 0,01 – 0,1 mg/l and 0,1 – 1,0 mg/l; 

correlation coefficients were  0,9979 and 0,9962. Nitrate solution was aspirated to 

reducing column containing copperised cadmium. After reduction of nitrate into nitrite 

the sample was aspirated to the holding coil, where it was mixed with the reagent and 

passed through the flow cell. The calibration curves were linear over the ranges           

0,2 – 2,0 mg/l and 2,0 – 20,0 mg/l with correlation coefficients 0,9972 and 0,9984. 

CSN EN ISO 15 682 describing FIA methodology suitable for determination of  

chloride with spectrophotometrical detection was based on reaction of sample  with 

chloride ions with reagent (mercury(II) thiocyanate and iron(III) nitrate). Thiocyanate 

ions which are released by chloride react with Fe 
3+ 

ions and formed the red iron(III) 

thiocyanate complex was measured at 465 nm. In the experiment this reaction was used 

within calibration ranges set in the norm. The calibration curves were linear over the 

ranges 1,0 – 10,0 mg/l and 
 
10,0 – 100 mg/l; correlation coefficients were  0,9976 and 

0,9973; in the range 100,0 - 1000 mg/l signal was linear with correlation coefficient 

0,9966;  higher concentration of chloride solutions dilution of samples prior analysis 

was necessary.  

 Obtained results of the work prove the possibility to use these methods for 

determination of mentioned ions in routine analyses meeting requirements of valid ISO 

norms. 
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CCD      detektor zaloţený na měření vodivosti 

CFA   kontinuální průtoková analýza 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

EDTA    ethylendiamintetraoctová kyselina 

FIA   průtoková injekční analýza 

HPLC              vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

IR   infračervená oblast záření 

PFTE   polyfluortetraethylen 

RSD   relativní směrodatná odchylka, hodnota udávaná v % 

SIA   sekvenční injekční analýza 

SFA   segmentovaná průtoková analýza  

UV   ultrafialová oblast záření 

VIS   viditelná oblast záření 
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1 ÚVOD A CÍL PRÁCE 

Průtokové analytické metody nacházejí široké uplatnění v řadě oborů, snadná 

automatizace umoţňuje jejich rutinní pouţití v analytických laboratořích různého 

zaměření. Stanovení obsahu látek důleţitých pro monitorování kvality ţivotního 

prostředí je také oblastí, která tyto metody vyuţívá. Tato práce se zabývá stanovením 

dusitanů, dusičnanů a chloridů ve vodě pouţitím metody sekvenční injekční analýzy. 

Uvedené anionty se běţně ve vodách stanovují, důvodem jsou vzniklá rizika, která při 

překročení přístupných limitů mohou ovlivnit zdraví člověka. 

Dusitany jsou nestálé, podléhají rychlé oxidaci na dusičnany, jejich obsah je 

obvykle nízký. Limit pro obsah dusičnanů v kojenecké pitné vodě, 15 mg/l, je stanoven 

z hlediska prevence methemoglobinémie, onemocnění, kdy se v zaţívacím traktu 

vlivem některých druhů bakterií dusičnany redukují na dusitany, které po vstřebání do 

krve způsobí přeměnu krevního barviva hemoglobinu na methemoglobin, jehoţ 

schopnost přenášet kyslík je velmi omezená – odtud vzniká ve tkáních nedostatek 

kyslíku, který se v první fázi projeví modráním kůţe a rtů, při prohloubeném stavu pak 

skutečným dušením a poškozením funkcí mozku aţ selháním základních ţivotních 

funkcí. Toto onemocnění můţe akutně smrtelně ohrozit kojence tzv. vnitřním 

zadušením. 

Podle Vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické poţadavky na 

pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody je přípustný limit pro pitnou 

vodu pro dospělé 50 mg/l. Dusičnany a dusitany se mohou v organismu také 

přeměňovat na karcinogenní nitrosaminy. Dusičnany mohou mít i účinky mutagenní   – 

reakcí s dusíkatými bázemi DNA, se můţe např. změnit adenin na hypoxantin, cytosin 

na uranyl, coţ vyvolá změnu komplementárních vlastností bází a porušení genetického 

kódu. Vztah mezi ionty NO3
-
 a NO2

-
 v organismu ovlivňuje hladina vitamínu C. 

Chloridy patří mezi základní anionty vyskytující se ve vodách. Jejich 

koncentrace jsou relativně nízké v prostých podzemních vodách (jednotky mg/l)             

v povrchových vodách se vzhledem k jejich vysoké rozpustnosti postupně zvyšují. Při 

vyšších koncentracích ovlivňují chuť vody, a to i v závislosti na ostatních kationtech. 

Protoţe jsou vţdy přítomny v odpadních vodách, jsou povaţovány při větších 

koncentracích za indikátory fekálního znečištění, a proto jsou limitovány v pitné vodě 

hodnotou 100 mg/l – při zvýšení chloridů vlivem geologického podloţí                          

a u mineralizovaných vod se povoluje aţ 250 mg/l. U povrchových vod, které nejsou 
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zdrojem pitné vody, se povoluje aţ 250 mg/l chloridů. Zvýšená koncentrace chloridů 

podporuje vznik a rozvoj koroze kovových materiálů, proto výrobci limitují jejich obsah 

v oběhové vodě chladicích systémů. Mimo jiné chloridy ovlivňují tvrdost vody, 

společně se solemi vápenatými a hořečnatými (např. sírany, chloridy, dusičnany, 

křemičitany, humináty) způsobují trvalou tvrdost vody 
[1,2]

. 

Cílem této práce bylo zpracování základních informací o stanovení 

amoniakálního dusíku a chloridů uvedených v platných normách pro pouţití v systému 

průtokové injekční analýzy a převedení těchto stanovení do systému sekvenční injekční 

analýzy. Experimentální část je zaměřená na podrobnou optimalizaci stanovení těchto 

aniontů. Součástí práce je také rešerše dalších stanovení uvedených aniontů metodou 

SIA nalezených v odborné literatuře.  
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2 METODY PRŮTOKOVÉ ANALÝZY 

Metody průtokové analýzy slouţí především k automatizaci chemických analýz. 

Umoţňují zpracování velkého mnoţství vzorků, k jejichţ analýze pouţívají jen malé 

objemy vzorků (10 – 100µl). Při zpracování roztoků vzorků a činidel odpadá fáze 

odměřování jejich objemu, pipetování a eliminuje se tak kontakt pracovníka s toxickými 

látkami, jedy a rozpouštědly, a především se zvyšuje opakovatelnost výsledků. 

Minimalizuje se spotřeba činidel a výsledky analýzy jsou získávány v krátkém čase. 

Metody jsou rovněţ velice flexibilní, umoţňují provádět manipulaci se vzorky přímo 

v průtokovém systému. Vyšší rychlost analytického procesu, moţnost automatizace, 

sériové analýzy, miniaturizace aparatury a tím hospodárnost analytického stanovení 

jsou dalšími charakteristikami těchto metod.  

Dělení neseparačních analytických metod zaloţených na měření v proudu kapaliny: 

1. Metoda CFA - kontinuální průtoková analýza  

2. Metoda SFA - segmentovaná průtoková analýza  

3. Metoda FIA - průtoková injekční analýza  

4. Metoda SIA - sekvenční injekční analýza 

Kontinuální průtoková analýza (CFA) je metodou, kdy je vzorek kontinuálně 

přiváděn do proudu činidla, analytický signál se odečítá v ustáleném stavu. K zavádění 

vzorků můţe slouţit automatický dávkovač, nebo mohou být vzorky zaváděny do 

aparatury manuálně ponořením přívodní trubičky do roztoku. Současně je moţné čerpat 

větší mnoţství roztoků činidel, aparatura pro průtokové uspořádání experimentů můţe 

být zkonstruována podle potřeby daného stanovení. Promíchávání vzorku a roztoků 

činidel bývá dosaţeno pomocí vhodné konstrukce průtokového reaktoru (reakční cívky) 

na základě turbulentního proudění. Nevýhodou CFA uspořádání je obvykle pulzování 

toku roztoků a rovněţ obtíţnější dosaţení reprodukovatelného dávkování vzorků (ve 

srovnání s FIA) 
[3]

.  

 

Metoda SFA - segmentovaná průtoková analýza - je zdokonalenou, pokročilou 

modifikací metody CFA. Do proudu nosného roztoku jsou mezi vzorky 

zpracovávanými v reţimu CFA zaváděny vzduchové bublinky. Zaváděné bublinky 
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vzduchu omezují kontaminaci analyzovaného vzorku předchozími vzorky a mají za 

následek eliminaci překryvu signálů po sobě následujících vzorků 
[3]

. 

Metoda FIA (průtoková injekční analýza) je zaloţena na injikování malých 

objemů vzorků do proudu činidla pomocí dávkovacího ventilu s vyměnitelnou 

smyčkou. Vyuţívá se zde disperze vzorku za kontrolovaných podmínek (kontrolované 

disperze). Většinou se vlastní měření provádí po předchozím uskutečnění chemické 

reakce v průtokovém reaktoru (spektrofotometrická, fluorimetrická, amperometrická 

detekce). Homogenní míchání reagencií a dosaţení chemické rovnováhy zde není 

nezbytné ani vyţadované, avšak vlastní měření musí být vţdy provedeno za stejných 

experimentálních podmínek 
[3]

. 

 

2.1 Sekvenční injekční analýza (SIA) 

Sekvenční injekční analýza (SIA) je průtoková analytická metoda, řešící některé 

nedostatky průtokové injekční analýzy (FIA). Stejně jako FIA, také SIA umoţňuje 

snadnou automatizaci sloţitých postupů sériových analýz velkého počtu vzorků. 

Významnými rozdíly techniky SIA a FIA techniky je odlišnost v geometrii nosného 

toku, kdy FIA vyuţívá přímý konstantní tok, zatímco SIA vyuţívá změny přímého        

a zpětného toku (viz Obr. 1). Tím je dosaţeno vyššího stupně konverze analytu na 

výsledný produkt. 

 

Obr. 1  Princip sekvenční injekční analýzy 
[4]
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Systém SIA pracuje v cyklu naprogramovaných pohybů čerpadla, 

synchronizovaných s přepínáním pozic selekčního ventilu. Získání opakovatelného 

koncentračního gradientu produktu dosáhneme přesnou synchronizací cyklů 

jednotlivých programových kroků. Z toho vyplývá, ţe součástí SIA systému musí být     

i počítač s příslušným programovým vybavením, který řídí kroky měřícího cyklu           

a současně sbírá, uchovává a vyhodnocuje výstupní data 
[5]

. 

U SIA techniky je moţné provést změny dávkovaného objemu vzorku od 

jednotek aţ po stovky µl programováním přesného objemu aspirace roztoku z portu 

selekčního ventilu, a tím optimalizovat disperzi zóny vzorku a citlivost stanovení. Doba 

trvání jednoho měřícího cyklu se pohybuje okolo 30 s (v závislosti na pouţité reakci 

můţe být delší); průtokové rychlosti jsou u FIA a SIA techniky téměř shodné a pohybují 

se nejčastěji okolo 1 ml.min
-1 [6]

. 

Hlavní charakteristikou techniky SIA jsou oddělené měřící cykly, kdy jsou 

nejprve zóny všech činidel a vzorku dávkovány postupně do jednokanálového systému    

s pouţitím vícecestného (nejčastěji 6, 8 či 10 cestného) selekčního ventilu a pístového 

(nebo peristaltického) čerpadla. Pomocí selekčního ventilu jsou řazeny zóny činidel a 

vzorku v mísící cívce. Pohyb toku je dále pomocí čerpadla obrácen (i vícekrát) a tím 

dojde k dokonalému promísení zón za vzniku reakčního produktu, který je dále 

detekován. Někdy se vyuţívá uzavření zóny vzorku mezi dvě zóny činidla, coţ zvyšuje 

výtěţek chemické reakce. Jako detektory v SIA jsou pouţívány spektrofotometry, 

fluorimetry, elektrochemické detektory atd. Získaný signál má tvar píku 
[6]

. 

Výhodou SIA techniky proti FIA je jednokanálové uspořádání. Při zastaveném 

toku je moţno provádět i kinetická měření stejně jako u FIA. Protoţe SIA vyuţívá 

aspiraci pouze potřebných objemů roztoků, jsou spotřeby vzorku a hlavně činidel 

podstatně niţší neţ u FIA, kde je čerpání kontinuální. Velkou výhodou je i její 

flexibilita, daná snadnou změnou parametrů měření pomocí klávesnice počítače beze 

změn konfigurace SIA systému. Nevýhodou SIA proti FIA je niţší frekvence dávkování 

vzorku 
[6]

. 
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2.1.1 INSTRUMENTACE SIA  

Obr. 2 ukazuje jeden ze široce pouţívaných systémů SIA, který se skládá 

z pístové pumpy, selekčního ventilu, mísící cívky a detektoru. Peristaltická pumpa má 

pouze pomocnou funkci, uplatňuje se pro snazší a rychlejší proplachování hadičky, 

kterou je vzorek aspirován do systému. Všechny jednotky SIA systémů budou detailně 

popsány v následujících kapitolách. 

 

 

 Obr. 2 Schématické uspořádání systému sekvenční injekční analýzy 
[4] 

2.1.1.1  Čerpadlo 

Vstupní jednotkou SIA systému je čerpadlo, které generuje definovaný tok 

nosného proudu. V sériově vyráběném SIA systému typu FIAlab 3500 je zařazeno 

pístové čerpadlo poháněné vysoce přesným krokovým motorem
[5]

. Pístová pumpa 

umoţňuje rychlou a jednoduchou změnu směru toku nosného proudu při plnění nebo 

vyprazdňování svého objemu. Součástí pístové pumpy je dvojcestný ventil, který 

spojuje pumpu se zásobníkem nosného proudu na jedné straně a na druhé straně se 

systémem SIA (viz Obr. 2).   

V raném stádiu vývoje metody SIA se pouţíval prototyp pumpy s pístem, jehoţ 

pohyb byl řízen mechanickou vačkou, které poskytovaly tok sinusové geometrie, proto 

v oblastech s nulovým tokem byly dávkovány roztoky do systému bez úplného 

zastavení pumpy. Novější typy čerpadel nejsou ovládány vačkou, ale pohyb pístu je 
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řízen krokovým elektromotorem. Další alternativou je pouţití peristaltických čerpadel, 

ale pro jejich časté mechanické opotřebování pruţných hadiček jsou pouţívána 

v systémech SIA pouze jako pomocná vedle hlavní pístové pumpy 
[5]

. 

2.1.1.2  Selekční ventil 

Další nezbytnou součástí systému je vícecestný selekční ventil. Nejčastěji se 

vyuţívá 6,8,10 ale i 12 cestných ventilů. Selekční ventil představuje jednotku, která řídí 

seřazení jednotlivých zón v mísící cívce, zajišťuje připojení všech poţadovaných 

roztoků k systému, jejich aspiraci a po obrácení toku i transport zón do detektoru
[5]

. 

Dávkování roztoků selekčním ventilem probíhá při zastavení toku nosného proudu, 

ventil se přetočí do poţadované polohy a následně aspiruje či dávkuje poţadovaný 

objem roztoku. Na rozdíl od injekčního ventilu, který můţe ve dvou polohách dávkovat 

dva roztoky do dvou různých kanálů, ale nemá ţádné další nevyuţité porty, obsluhuje 

selekční ventil vţdy jen jeden kanál na jednom portu a ostatní porty proto mohou slouţit 

pro další operace 
[8,9]

. Časování poloh selektoru a jejich synchronizaci s pohybem 

čerpadla řídí a kontroluje počítač 
[5]

. 

2.1.1.3  Reaktory 

K dostatečnému promíchání vzorku s několika činidly najednou slouţí přímé 

nebo stočené přídatné reakční cívky 
[7,8]

. Způsob umístění mísící cívky v SIA systému 

není zcela ustálen. Často bývá jediná reakční cívka zařazena mezi čerpadlo a selekční 

ventil. Druhá cívka můţe být eventuelně umístěna před detektorem, ale u rychle 

probíhajících reakcí se nepouţívá 
[5]

. Reakční (mísící) cívky v SIA systémech jsou 

jednodušší a kratší neţ u FIA zařízení; obvykle mají přímkovou geometrii. Buď slouţí 

pouze k promíchání zón, nebo mohou obsahovat reaktivní náplň, např. pevné nosiče 

s imobilizovanými enzymy nebo magnetické polymerní částice s aktivním povrchem 

[11]
. Pro dostatečné promíchání vzorku a činidla je moţné vést vzorek přes reakční cívku 

několikrát, nebo zónu vzorku v reakční cívce na určitou dobu zastavit, coţ se uplatní 

hlavně u pomalejších reakcí (redukce dusičnanů). Příkladem jsou enzymové reaktory - 

redukční cívky plněné inertním podkladem, na kterém je poţadovaný enzym 

imobilizován. Také imunoaktivní látky lze aplikovat v SIA měřeních ve formě plněné 

reakční cívky a vyuţít tak vysoce specifické vazby antigenů a protilátek 

v kompetitivních i nekompetitivních imunoreakcích. Jednodušší princip se objevuje      
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u cívek plněných oxidačními nebo redukčními činidly, případně pouze inertním 

materiálem 
[8,9]

. 

2.1.2 DETEKCE  

Detekce v průtokových analytických metodách není nijak omezená konkrétním 

systémem, ale záleţí na charakteru měřeného vzorku. V následujících kapitolách jsou 

uvedeny nejčastěji pouţívané typy detektorů spolu s jejich principy a základními 

poţadavky na kvalitu měřeného signálu.  

2.1.2.1  Optická detekce 

Mezi nejpouţívanějšími detektory v SIA systémech jsou spektrofotometry, 

pracující v UV a VIS oblasti záření. Výhoda této detekce spočívá v měření velkého 

počtu látek, které jsou schopné absorbovat v UV oblasti, nebo se neaktivní látky 

převádějí na produkty, které jsou pak spektrofotometricky měřitelné. Průtokové cely 

spektrofotometrických detektorů mají obvykle optickou délku 1 cm a velmi malý objem 

(20 µl), který je poţadován kvůli dostatečnému odlišení malého objemu analytu v zóně 

vzorku od základní linie poskytované nosným proudem
[4,5,7,8,]

.                                        

U spektrofotometrických detektorů se nejčastěji vyskytuje Z-cela s optickou délkou        

10 mm a vnitřním průměrem 1,5 mm. Pro realizaci jednoduchých 

spektrofotometrických SIA analyzátorů bylo vyuţito chemických senzorů s 

obnovitelným citlivým povrchem, který bývá tvořen činidlem navázaným na 

submilimetrové částice inertního nosiče polymerního charakteru, nebo samotným 

nosičem, na kterém se příslušný analyt selektivně zachytí. Není zde nutná pevná 

kovalentní vazba nosič-činidlo, protoţe vhodným uspořádáním pokusu lze citlivý 

povrch před kaţdým měřením obnovit 
[7]

. V této souvislosti byla jiţ dříve pro SIA 

systémy vyvinuta tzv. jet-ring cela, jejímţ prostřednictvím lze jak optický, tak                

i elektrochemický senzor s obnovitelným povrchem poměrně snadno vytvořit 
[5]

. 

IR spektroskopie spojená s Fourierovou transformací se pouţívá pro stanovení 

řady organických látek. Vyznačuje se vysokou citlivostí a moţností monitorovat časové 

změny v několika absorpčních pásech najednou 
[8,9]

. Z výsledného signálu získáme 

informace o sloţení analyzované směsi látek se změnami jejich poměrného zastoupení. 

Kvůli uţití nevodných rozpouštědel je nutné v takovýchto systémech sestavení 

aparatury z dostatečně odolného materiálu.  
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Fluorimeterie je další detekční technikou, která se vyznačuje vysokou citlivostí   

a nízkými detekčními limity 
[8,9]

. Nevýhodou pouţití této techniky je poměrně malý 

počet látek, které sami vykazují fluorescenční signál, ale u řady látek je moţné toto 

odstranit derivatizací. Fluorescenční typ detekce se uplatňuje pro stanovení 

farmaceuticky významných látek, ale bez separace jednotlivých sloţek směsi v SIA 

systému nelze rozlišit signál léčiva od jeho metabolitů (pokud je jejich struktura 

podobná a poskytují fluorescenční signál), coţ umoţňuje např. HPLC metoda.  

Chemiluminiscence patří mezi méně uţívané detekční techniky. Výhodou je 

vysoká citlivost a s vyuţitím nepřímých typů stanovení ji lze uplatnit pro poměrně 

velkou skupinu látek. Principem metody je produkce elektromagnetického záření (UV, 

VIS, IR) během chemické reakce, která poskytuje excitovaný meziprodukt nebo 

produkt, který luminiskuje nebo dodává svou energii jiné molekule, které tak umoţní 

luminiskovat. Tvar detekčních cel u této techniky se odlišuje od diskrétních měření, 

protoţe je nutné monitorovat chemiluminiscenční signál co nejdříve po zahájení reakce, 

kdy je odezva nejvyšší 
[8]

. Proto je u tohoto typu detekce poţadováno měření signálu 

přímo v cívce, kde se mísí vzorek a nosný proud (nebo mísení probíhá co nejblíţe 

detektoru). Chemiluminiscenční cely mají poměrně velký objem, aby přivedly 

k detektoru co největší mnoţství emitovaného záření, čímţ se liší od ostatních 

průtokových cel v optických metodách. Vlastním snímačem detektoru jsou 

fotonásobiče, v praxi více vyuţívané, nebo scintilační počítače částic. Nutností u tohoto 

systému je izolovat celý měřící systém od okolního světla, které můţe procházet do 

detektoru i podél detekční cívky.  

2.1.2.2  Elektrochemická detekce 

Tento typ detekce je ceněn pro svou vysokou selektivitu, citlivost a lineární 

odpověď v širokém rozsahu koncentrací. Nejpouţívanějšími metodami jsou 

amperometrie a potenciometrie. 

Amperometrie poskytuje nízké detekční limity, je metodou selektivní pro dané 

účely stanovení a lehce proveditelnou z hlediska instrumentace. Selektivitu stanovení 

lze zvýšit uţitím více pracovních elektrod s různým potenciálem nebo pouţitím 

potenciálové pulzní techniky. Jsou kladeny základní poţadavky, které by měla 

amperometrická detekční cela splňovat. Jedná se především o čistý povrch pracovní 
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elektrody (nečistoty ovlivňují signál). Čistotu lze zajistit přidáním určité látky do 

nosného proudu (např. heparin po aplikaci krevních vzorků). Jestliţe vzorek můţe být 

naředěn nosným proudem lze dobu analýzy zkrátit o odvzdušnění vzorku, protoţe 

nosný proud je odvzdušněn a vzorek představuje pouze malý objem několika µl.  

Potenciometrický detektor měří potenciálový rozdíl mezi měřící a porovnávací 

elektrodou, který je získáván při interakci s měřeným roztokem (elektrolytem), pokud 

takovýmto článkem neprotéká elektrický proud 
[8]

. Výhody tohoto detektoru jsou 

v jednoduchosti zařízení, selektivitě a rychlé odpovědi. 

2.1.3 ŘÍDÍCÍ PROGRAM  

Jak je patrné z Obr. 3, jednotky SIA systému jsou propojeny s počítačem, který 

řídí kroky měřícího cyklu pomocí programu, ukládá a vyhodnocuje výstupní data 
[5]

. 

Řídící program je tvořen příkazy pro určitou jednotku a její činnost, a je sestavován 

podle posloupnosti jednotlivých kroků měření. První jednotkou je pístová pumpa 

s dvojcestným ventilem, který slouţí k přepínání mezi zásobníkem nosného proudu 

(destilovanou vodou, pufrem) a ostatními jednotkami SIA systému. Pohyb pístu určitou 

rychlostí a daným směrem je řízen pohybem elektromotoru pístové pumpy. Postupně 

jsou řízeny i další jednotky systému - poloha selekčního ventilu, který propojuje SIA 

systém s určitým vybraným kanálem, mísící cívkou nebo detektorem. Programy, 

vytvořené v určitém programovacím zařízení, umoţňující sběr, ukládání a zpracování 

naměřených dat, zjednodušují a zkracují vyhodnocování výsledků měření. Proto se data 

z výstupu detektoru převádějí do ovládacího počítače. Mezi další specifické vlastnosti 

programu patří ovládání detektoru, jehoţ signál můţe byt zapnut či vypnut, v době 

odpovídající dané aplikaci. Např. při časově déle trvajícím monitorování určitého 

procesu je moţno snímat signál pouze při vlastním měření.  

Všechny uvedené funkce poskytuje originální software FIAlab for Windows 5.0, 

určený pro zařízení firmy FIAlab. Tímto softwarem je moţné ovládat SIA systém 

manuálně prostřednictvím grafického rozhraní programu, nebo automaticky pomocí 

jednoduchého skriptového programu, který si uţivatel sám nadefinuje volbou logických 

příkazů 
[12]

. 
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Obr. 3 Grafické rozhraní programu pro ovládání zařízení FIAlab 
[10] 
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2.2 Srovnání, odlišnosti, přednosti FIA/SIA 

Obě popsané metody, FIA a SIA, mají stejný základní princip, ale mají také řadu 

odlišností, které je předurčují pro různé aplikace. Hlavním rozdílem mezi těmito 

metodami je geometrie nosného toku, který je ve FIA pouze jednosměrný a nosný proud 

je čerpán neustále i mezi dávkováním jednotlivých vzorků 
[4,5,7]

, zatímco SIA vyuţívá 

změny jeho směru uţitím pístové pumpy. K aspiraci roztoků dochází jen při dávkování 

vzorku a činidel, nebo při transportu vzorku do detektoru. Změny toku nosného proudu 

poskytují promísení zón vzorku a činidel v kratším kanálu, neţ ve FIA pro stejnou míru 

promísení. Objem spotřebovaných činidel i nosného proudu v SIA je o hodně niţší díky 

tomu, ţe nosný proud není do systému přiváděn kontinuálně jako je tomu u FIA 

metody.  

Další rozdíl mezi FIA a SIA metodou je dávkování vzorku do systému, které     

u FIA probíhá propláchnutím určitého objemu dávkovací smyčky injekčního ventilu 

nosným proudem. Tento objem lze měnit pouze výměnou dávkovací smyčky. U SIA 

jsou vzorek i činidla aspirovány pomocí selekčního ventilu a jejich objemy jsou měněny 

v řídícím programu 
[5]

. Nevyţadují tedy zásah do systému. U FIA systému je                  

u sloţitějších analýz nutné přestavět systém a přidat do něj další kanály, které ale pak 

mohou vytvářet komplikované soustavy s velkým počtem mísících bodů a ovlivňovat 

tím disperzi vzorku. Zatímco SIA obsahuje jeden hlavní kanál, který vede od pístové 

pumpy přes selekční ventil aţ k detektoru. Další potenciálně vyuţitelné kanály jsou 

připojeny přes selekční ventil a lze je kdykoliv vyuţít k různým účelům bez nutnosti 

přestavění celého systému. 

Průtokové rychlosti se u obou metod zásadně neliší, u SIA jsou vyšší hodnoty dány 

moţností pístové pumpy a její přesností, zatímco peristaltická pumpa je omezena 

mechanickou odolností pruţných hadiček. Frekvence dávkování vzorků je u FIA o něco 

vyšší díky jednosměrnému pohybu nosného proudu a tím se i zkracuje doba celé 

analýzy. Detekční techniky jsou u obou metod srovnatelné, nejsou systémově omezeny 

a vyţadují pouze zařazení průtokové detekční cely, jejichţ parametry jsou dány 

metodou detekce a nemění se s typem pouţitého průtokového systému 
[8,9]

. 

Řízení systému SIA a FIA metody je odlišné. Zatímco SIA je metodou 

automatizovanou, FIA metoda můţe vyuţívat jednak řízení manuální nebo 
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automatizované. V současné době je FIA metoda automatizovaná díky vývoji 

počítačové techniky. Opakovatelnost jednotlivých kroků měření se tímto způsobem 

zlepšuje a sniţují se nároky na obsluhu FIA aparatur. Analýza a vyhodnocení signálu 

jsou značně zjednodušeny díky přenosu dat ze zapisovače na obrazovku s automatickým 

zpracováním poţadovaných parametrů. 

Hlavní nevýhodou SIA metody je sníţená frekvence dávkování vzorků a nutnost 

pouţívat sloţitou počítačovou 

techniku. V dnešní době se s výhodou 

vyuţívá zapojení jinak nevyuţitých 

portů selekčního ventilu do měření a 

tím se provede on-line kalibrace nebo 

zpracování několika vzorků najednou. 

Obě průtokové metody jsou snadno 

automatizovatelné a je tím umoţněno 

jejich praktické vyuţití v laboratořích 

různého zaměření.                                          Obr. 4  Porovnání metody FIA a SIA 
[10]

 
 

 

Tab. 1  Porovnání metody FIA a SIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parametr FIA SIA 

geometrie nosného 

proudu 

kontinuální jednosměrný dis-kontinuální 

obousměrný 

typ čerpadla peristaltická pumpa pístová pumpa 

typ dávkovacího ventilu dvoupolohový injekční 

ventil 

selekční ventil 

počet kanálů v systému jeden a více jeden 

objem vzorku desítky- stovky µl desítky µl 

průtoková rychlost do 2 ml / min aţ 6 ml/ min 

objem odpadu stovky ml desítky ml 

frekvence analýz aţ 300 vzorků za hodinu do 120 vzorků za hodinu 

řízení systému manuální nebo 

automatizované 

automatizované 
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3 STANOVENÍ VYBRANÝCH LÁTEK 

PRŮTOKOVÝMI METODAMI V PLATNÝCH 

NORMÁCH 

 

3.1 Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou injekční 

analýzou (FIA a CFA)  

 

Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou injekční analýzou (FIA a CFA) se 

spektrofotometrickou detekcí podle ČSN EN ISO 11732. 

3.1.1 PRINCIP ZKOUŠKY PRO STANOVENÍ METODOU FIA 

Vzorek, obsahující amoniak či amonné ionty, se dávkuje pomocí injekčního 

ventilu do kontinuálně proudícího nosného proudu, kde dochází k mísení s kontinuálně 

proudícím tokem alkalického roztoku. Produkt, vzniklý amoniak, se oddělí od roztoku 

v difúzní kyvetě průchodem hydrofobní polopropustnou membránou a je zaveden do 

proudícího toku akceptoru obsahující indikátor pH. Změnou hodnoty pH změní 

indikátor zbarvení, tyto barevné změny zaznamenává nepřetrţitě průtokový 

spektrofotometr, rozsah vlnové délky 580 – 600 nm 
[13]

.  

3.1.2 ROZSAH UŢITÍ A KALIBRACE 

Metoda, kterou tato norma určuje, je vhodná pro stanovení amoniakálního 

dusíku (N- NH4
+
 ) u různých druhů vod (např. podzemních, pitných, povrchových nebo 

odpadních) v koncentracích od 0,1 mg/l do 10 mg/l v naředěném vzorku. Lze měnit       

i rozsah stanovení a to změnou pracovních podmínek 
[13]

.  

Pro stanovení amoniakálního dusíku byly podle normy ČSN EN ISO 11732 

určeny dva kalibrační rozsahy. Kalibrační rozsah I v rozmezí od 0,01 - 0,1 mg/l, 

kalibrační rozsah II v rozmezí od 0,1 - 1,0 mg/l. 
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3.1.3 RUŠIVÉ VLIVY 

-    Aminy díky své těkavosti difundují membránou a dochází k posunu hodnoty pH.  

- Jsou–li koncentrace těchto aminů (methylaminu nebo ethylaminu ) stejné jako 

koncentrace amonných iontů, můţeme očekávat zvýšené výsledky 
[13]

. Někdy bývá 

nutné, je-li pH vzorku upraveno na hodnotu 5,8, před rozborem vzorek 

předestilovat.  

- Rušivým vlivem můţe být, pokud vzorek nedosáhl pH nejméně 12 po přídavku 

alkalického činidla, a to z důvodu neúplného převedení amoniakálního dusíku na 

amoniak.  

- Kovové ionty s vysokou koncentrací, které se sráţejí ve formě hydroxidu, vedou 

k málo reprodukovatelným výsledkům. Pro rušivý vliv Cu, Zn, Fe, Ca, Mg a Al je 

vhodný přídavek komplexního činidla jako disodné soli kyseliny EDTA 

k alkalickému reakčnímu roztoku v dostatečně velké koncentraci.  

- Vzorky, obsahující soli o koncentraci vyšší neţ 10 mg/l, se před analýzou ředí.  

- Vzorky, obsahující nerozpuštěné látky, se před analýzou zfiltrují (riziko ucpání 

soustavy hadiček) 
[13]

.  

3.1.4 POUŢITÉ CHEMIKÁLIE 

Pouţívají se výhradně chemikálie jakosti vhodné ke stanovení dusíku, čerstvě 

připravená činidla zaručené analytické jakosti a voda prvního stupně jakosti podle ISO 

3696. 

- Směsný indikátor – suchá směs sloţená z bromkrezolové červeně, bromthymolové 

modře, krezolové červeně a chloridu draselného 

- Nosný proud – voda jakosti podle ISO 3696 zbavená plynů za sníţeného tlaku 

- Alkalické činidlo – vodný roztok disodné soli EDTA s přídavkem kyseliny borité     

a hydroxidu sodného o c(NaOH) = 5 mol/l, roztok se odplyní filtrací pomocí 

membránového filtru 

- Roztok indikátoru I - ve směsi hydroxidu sodného o c(NaOH)= 0,01 mol/l                

a  ethanolu (95%) rozpuštěný směsný indikátor. Pro úpravu poţadované světle 

oranţovočervené barvy se přidává po kapkách roztok kyseliny chlorovodíkové 

c(HCl) = 1,0 mol/l 
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- Roztok indikátoru II – přípraven z roztoku indikátoru I, hydroxidu sodného 

c(NaOH)= 0,01 mol/l. Nutné je dosáhnutí hodnoty absorbance 0,45 – 0,6 

- Amonné ionty, zásobní roztok, ρ(N) = 1000 mg/l – vodný roztok chloridu amonného 

okyselené kyselinou sírovou ρ(H2SO4) = 1,84 g/ml do hodnoty pH 2 

- Amonné ionty, standardní roztok I, ρ(N) = 100 mg/l – připraven ze zásobního 

roztoku amonných iontů a vodného roztoku kyseliny sírové ρ(H2SO4) = 1,84 g/ml, 

upraveno na pH 2 

- Amonné ionty, standardní roztok II, ρ(N) = 10 mg/l -  připraven ze zásobního 

roztoku amonných iontů nebo standardního roztoku I amonných iontů a vodného 

roztoku kyseliny sírové ρ(H2SO4) = 1,84 g/ml, upraveno na hodnotu pH 2 

- Kalibrační roztoky – připraveny ředěním standardního roztoku I, nebo standardního 

roztoku II amonných iontů, na pracovní rozsah se obvykle připravuje 5 kalibračních 

roztoků 
[13]

 

 

 

C  - nosný roztok 

R1 - roztok alkalického činidla 

R2 - roztok indikátorů amonných iontů 

D  - detektor 

1   - čerpadlo 

2   - injekční ventil 

3   - reakční spirála 

4   - jednotka pro difúzi plynu 

5   - PTFE membrána 

 

Obr. 5 Průtoková injekční sestava pro stanovení amoniakálního dusíku                

metodou FIA 
[13] 
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3.2 Ostatní stanovení amoniakálního dusíku 

V Tab. 2 je přehled stanovení amoniakálního dusíku - dusitanů, dusičnanů, 

nalezených v dostupné literatuře.  

 

3.2.1 SOUHRN REŠERŠE  

Stanovení amoniakálního dusíku byla většinou prováděna společně se 

stanovením dusitanů, dusičnanů, ale i jiných iontů. U většiny stanovení dusitanů byla 

vyuţita Griess-Ilosvay reakce, kdy se za pouţití činidla sulfanilamidu a N-(1-naphtyl)-

ethylendiamin dihydrochloridu vytvoří azobarvivo. Při stanovení dusičnanů se nejprve 

provede redukce za vyuţití kadmiové kolony a dále jsou pak dusičnany stanovovány 

jako dusitany. Pracovní rozsah optimalizace se u jednotlivých stanovení liší, příčinou 

jsou různé typy vzorků. Jako detekce je u většiny měření vyuţita spektrofotometrie, kdy 

výsledný produkt absorbuje okolo 540 nm. Výsledky rešerše jsou shrnuty v Tab. 2.  
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Tab.  2: Ostatní stanovení dusitanů a dusičnanů  

vzorek pouţitá činidla 
detekce/               

spektrofotometr 
detekční 

limit 
pracovní rozsah 

počet 

vz/h 
literatura 

odpadní voda-

stanovení NO2
-
, 

PO4
3-

, NH4
+
 

  vyuţita 4 a 10 ng/ml 
1,0 - 18,0 mg/ml- 

2000 ng/ml 
112 [14] 

mléčné výrobky- 

stanovení NO2
- 
, 

NO3
-
 

ethylendiamintetraoctová 

kyselina (EDTA) 
vyuţita 0,15 mg/l   21 [15] 

odpadní voda-

stanovení NO2
- 
, 

NO3
-
 

Griess-Ilosvay reakce 555 nm 
0,048 aţ 0,4 

ppm 

0,0-3,0 a 0,0-20,0 

ppm  
12 [16] 

vzorky vody- pro 

stopové mnoţství  

NO2
-
  

dusitany s hydrogen 

peroxidem tvoří 

peroxydusičnou kyselinu 

v médiu sírové kyseliny, 

které je nestabilní a 

rozkládá se na 

peroxydusitany  

chemiluminiscence 

na čipové průtokové 

cele 

680 nmol/l  1,0 -  100µmol/l 80 [17] 

maso - stanovení 

NO2
-
, NO3

-
 

sulfanilamid, N-(1-

naphtyl)-ethylendiamin 

dihydrochlorid, 

stanovení zaloţeno na 

Shinn reakci 

538 nm 
9 µg/l(NO2

-
),  

9 µg/l(NO3
-
) 

0,030 -1,22 

mg/l(NO2
-
) , 0,034 -

3,95 mg/l(NO3
-
) 

9 [18] 
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vzorek pouţitá činidla 
detekce/        

spektrofotometr 
detekční 

limit 
pracovní rozsah 

počet 

vz/h 
literatura 

povrchová voda 
Griess diazo-

kopulační reakce 
540 nm 

0,015 a 0,10 

mg/l (NO2
-
, 

NO3
-
)  

0,05-1,00 mg/l(NO2
-
),  

0,50-50,00 mg/l 

(NO3
-
) 

14 [19] 

metoda FIA, 

stanovení NO2
-
, 

NO3
-
 

safranin O, tvoří se 

diazotační sůl 
520 nm 0,5 a 3 ng/ml 

0,0001-3,00 a 0,005   

-3,40 µg/ml  
20+/-3 [20] 

přírodní a odpadní 

voda 

Griess-Ilosvay 

reakce  
vyuţita  

0,01 mg/l(NO2
-
),   

0,02 mg/l(NO3
-
)  

  20 [21] 

odpadní voda- 

stanovení NO2
-
,   

NO3
-
, sulfátu a 

fenolových 

sloučenin 

Griess- Illosway 

reakce 
540 nm   

0,05 - 25 mg/l(NO2
-
),   

0,05 - 15 mg/l(NO3
-
) 

12 [22] 

vzorky vody- 

NO2
-
, NO3

-  Griess reakce  vyuţita 
0,3 µM(NO2

-
), 

0,4 µM(NO3
-
) 

0,7 - 40,0 µM  20 [23] 
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vzorek pouţitá činidla 
detekce/  

spektrofotometr 
detekční limit pracovní rozsah 

počet 

vz/h 
Literatura 

mořská voda- 

NO2
-
 

 

Griess reakce 

 

 

543 nm 
0,1 nmol/l pro 

150 ml vzorku 

0,71-42.9 nmol/l pro  

150 ml vzorku, 35,7-

429 nmol/l pro 15ml 

vzorku 

4 [24] 

zelenina- 

stanovení NO3
-
 

sulfanilamid a N- (1-

naphtyl)-

ethylendiamin 

dihydrochlorid,  

Griess-Ilosvay reakce 

538 nm 
 

1,35 - 50,0 mg/l 24 [25] 

standard(NO2
-
) 

Griess-llosvay 

reakce, NO3
-
 po 

redukci hydrazinem v  

alkalickém mediu  

stanoveny jako NO2
-
 

 

0,07 ppm(NO2
-
), 

0,2 ppm(NO3
-
)   

[26] 
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3.3 Stanovení chloridů průtokovou analýzou (FIA a CFA)  

         Stanovení chloridů průtokovou analýzou (FIA a CFA) se spektrofotometrickou 

detekcí podle ČSN EN ISO 15682. 

 

3.3.1 PRINCIP ZKOUŠKY PŘI PRÁCI S METODOU FIA 

Při metodě FIA se vzorek dávkuje injekčním ventilem do kontinuálně 

protékajícího nosného proudu (vody), zatímco pracuje – li se metodou CFA, vzorek se 

čerpá do nosného roztoku pomocí peristaltického čerpadla. Vzorek se ředí vodou podle 

koncentrace chloridů. Roztok činidla (thiokyanatan rtuťnatý s dusičnanem ţelezitým), 

čerpaný rovněţ peristaltickým čerpadlem, se potom mísí s tokem nosného proudu. 

Thiokyanatanové ionty, uvolněné chloridy, reagují s ionty Fe
III 

 a vzniká červeně 

zbarvený komplex thiokyanatan ţelezitý, měřitelný při vlnové délce v rozsahu 450 aţ 

480 nm 
[27,28,29,30]

.  

3.3.2 ROZSAH UŢITÍ A KALIBRACE 

Podle normy ČSN EN ISO 15682 pro stanovení chloridů metodou FIA byly 

určeny tři kalibrační rozsahy. Kalibrační rozsah I v rozmezí c = 1 – 10 mg/l, kalibrační 

rozsah II od c = 10 – 100mg/l a kalibrační rozsah III v rozmezí c = 100 – 1000 mg/l.   

3.3.3 RUŠIVÉ VLIVY 

- Chemikálie, které uvolňují thiokyanatany z thiokyanatanu rtuťnatého, např. bromidy 

v koncentracích nad 30 mg/l a jodidové ionty 

- Chemikálie, tvořící barevné sloučeniny s činidlem pouţívaným k analýze chloridů 

(např. thiokyanatanové a sulfidové ionty), očekává- li se přítomnost sulfidů ve 

vzorku, měl by se předem upravit přídavkem peroxidu vodíku ρ(H2O2) = 1,11 g/ml, 

30 % 

- Přirozená barva vzorku - doporučuje se vzorek zředit, nebo souběţně dialyzovat 
[30]
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3.3.4 POUŢITÉ CHEMIKÁLIE A ČINIDLA 

 Všechny poţadované chemikálie musí být zaručené analytické jakosti 

- Roztok činidla - připraven z vodného roztoku nonahydrátu dusičnanu ţelezitého 

Fe(NO3)3 . 9 H2O, methanolu, thiokyanatanu rtuťnatého, kyseliny dusičné I 

ρ(HNO3) = 1,4 g/ml, 65 % 

- Chloridy, zásobní roztok I, ρ = 10 000 mg/l – vodný roztok chloridu              

sodného 

- Chloridy, zásobní roztok II, ρ = 100 mg/l – připraven ze zásobního    roztoku I 

- Nosný proud pro FIA – voda 

- Kalibrační roztoky – připraveny zředěním zásobního roztoku I nebo II, doporučuje 

se příprava nejméně pěti kalibračních roztoků na pracovní rozsah 
[30]

 

 

C1– nosný roztok 

R – roztok činidla 

1  – čerpadlo 

2  – injekční ventil 

3  – reakční spirála 

4  – detektor 

5  – odpad 

 

Obr. 6 Průtoková injekční sestava pro stanovení chloridů metodou FIA 
[30]
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3.4 Ostatní stanovení chloridů  
Tab.  3: Ostatní stanovení chloridů 

vzorek pouţitá činidla detekce detekční limit pracovní rozsah počet vz/h Literatura 

pitná minerální, 

přírodní a 

podzemní voda 

detekce ţelezito- 

thiokyanatanového 

komplexu 

spektrofotometrie, 

480 nm 
3,01 mg/l 0-50 mg/l   37 [31] 

standard Gran's plot metoda potenciometrie   6,0 - 100 µmol/l   [32] 

minerální, odpadní 

voda 
  potenciometrie 1,6 mg/l 10 - 3500 mg/l 15 - 30 [33] 

vzorky pitné 

vody- Cl
-
, 

společně s F
-
 

vyuţití selektivních 

elektrod 
potenciometrie       [34] 
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3.4.1 SOUHRN REŠERŠE  

Rešerše stanovení chloridů byla prováděna samostatně, bez jiných stanovení 

iontů s výjimkou stanovení společně s fluoridy. Jako detekce byla vyuţita většinou 

potenciometrie za pouţití selektivních elektrod. Výjimkou bylo stanovení zaloţené na 

detekci ţelezito-kyanatanového komplexu, kdy jako detekce byla pouţita 

spektrofotometrie při 480nm. Tento způsob stanovení se vyuţívá i na katedře analytické 

chemie Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Výsledky rešerše jsou shrnuty      

v Tab. 3.  
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Princip použitého stanovení dusitanů a dusičnanů metodou SIA 

Při stanovení dusitanů i dusičnanů byla pouţita jiná reakce, neţ která je uvedená 

v normě, a to Griess diazo- kopulační reakce za vzniku azobarviva měřitelného při 

vlnové délce 540 nm 
[19]

. Při stanovení dusičnanů nejprve dochází k redukci na redukční 

koloně, poté jsou stanovovány jako dusitany, které redukcí dusičnanů vznikají. 

Výsledný signál při analýze reálného vzorku, který obsahuje oba anionty, je součtem 

obsahu dusitanů a dusičnanů 
[19]

. 

4.1 Aparatura  

SIA systém , který byl pouţit pro experimentální část této práce byl sestaven 

z pístové pumpy firmy CAVRO XL 3000. Tato pumpa se skleněným rezervoárem          

a kovovým pístem krytým teflonovým zakončením je schopna měnit objem aspirace 

reagencií v rozmezí od V= 5 µl po maximální objem pumpy V= 5 ml. Další součástí 

systému je selekční ventil s šesti porty (Valco Instruments Co. Inc. USA), teflonová 

mísící cívka spirálovitě natočená na válečku z plexiskla, kde délka byla pouţita na 

základě hodnot objemů pouţitých roztoků, aby došlo k optimálnímu promísení 

jednotlivých sloţek, dále „Z“ průtoková optická 20 mm cela, USB 2000 UV-VIS CCD 

detektor pracující s optickými vlákny (OceanOptics, USA), solarizací rezistentní 

optická vlákna (Avantes, USA), VIS světelný zdroj LS-1(Ocean Optics, Inc., USA).  

Spojovacím materiálem mezi všemi jednotkami systému byly pouţity teflonové hadičky 

s vnitřním průměrem 0,50 mm. Řídící jednotkou těchto všech sloţek je počítač se 

softwarem FIAlab for Windows 5.0.  

 

4.2 Pouţité chemikálie 

Všechny roztoky byly připraveny z chemikálií jakosti vhodné pro stanovení 

daných iontů a ultra čisté vody.  

 Dusitany a dusičnany 

Chemikálie pro stanovení dusitanů a dusičnanů jsou uvedeny v Tab. 4. 

Standardy dusitanů, dusičnanů, roztok činidla a pufr (pH = 7,5) byly připraveny podle 
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normy EN ISO 13395:1996. Připravené roztoky je nutné chránit proti světlu, proto byly 

uchovávány v chladničce při teplotě 2-4 °C.    

Tab. 4 Přehled chemikálií pro stanovení NO2
-
, NO3

- 

Chemikálie výrobce 

Sulfanilamid Léčiva a. s., Praha 

N- (1- naphtyl)- ethylendiamin dichlorid Loba Feinchemie, 

Německo 

kyselina fosforečná 85%, p. a.  Lach- Ner, s.r.o., 

Neratovice 

hydroxid sodný Penta, Praha 

kyselina chlorovodíková, 35%, c(HCl ) = 1M Penta, Praha 

síran měďnatý, c(Cu SO4) = 20g/l Balex, Pardubice 

     

 Chloridy 

Přehled pouţitých chemikálií pro stanovení chloridů je uvedené v Tab. 5. 

Roztoky k analýze nevyţadují zvláštní uchovávání, pouze vzorek činidla má delší dobu 

stálosti, je- li uchován ve tmě. Zásobní roztok chloridů ρ(Cl
-
) = 100mg/l je stálý tři 

měsíce, roztok ρ(Cl
-
) = 10 000 mg/l jeden rok.   

Tab. 5 Přehled chemikálií pro stanovení Cl
- 

chemikálie výrobce 

thiokyanatan rtuťnatý  Aldrich, Neměcko 

methanol p.a. Penta, Praha 

kyselina dusičná 65% , p. a.  Lach- Ner,s.r.o., Neratovice 

nonahydrát dusičnanu ţelezitého  

promývací roztok kyselina sírová , 96%, c(H2SO4)= 1,5M 

Lachema, Brno 

Lachema, Neratovice 
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4.2.1 PŘÍPRAVA ROZTOKŮ 

Příprava zásobních roztoků: 

 Dusitany - zásobní roztok NaNO2  o ρ(N) = 100 mg /l  

 Dusičnany - zásobní roztok NaNO3  o ρ(N) = 100 mg/l 

 Chloridy - zásobní roztok I NaCl o ρ(Cl) = 100 mg/l 

-  zásobní roztok II NaCl o ρ(Cl) = 1000 mg/l 

Příprava kalibračních roztoků: 

 Dusitany 

Kalibrační rozsah I 0,01 - 0,1 mg/l (NO2
-
)  

objem zásobního roztoku zředěný na 10 ml 0,001 0,003 0,005 0,007 0,009 

hmotnostní koncentrace dusitanu (mg/l) 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 

 

Kalibrační rozsah II 0,1 - 1,0 mg/l (NO2
-
)  

objem zásobního roztoku zředěný na 10 ml 0,01 0,03 0,05 0,07 0,09 

hmotnostní koncentrace dusitanu (mg/l) 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

 

 Dusičnany 

Kalibrační rozsah 0,2 - 1,8 mg/l (NO3
-
)  

objem zásobního roztoku zředěný na 10 ml 0,02 0,06 0,1 0,14 0,18 

hmotnostní koncentrace dusitanu (mg/l) 0,2 0,6 1,0 1,4 1,8 

 

Kalibrační rozsah 2,0 – 18,0 mg/l (NO3
-
)  

objem zásobního roztoku zředěný na 10 ml 0,2 0,6 1 1,4 1,8 

hmotnostní koncentrace dusitanu (mg/l) 2,0 6,0 10,0 14,0 18,0 
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 Chloridy 

 

Kalibrační rozsah I 1,0 – 10 mg/l 

objem zásobního roztoku zředěný na 10 ml 0,1 0,3 0,5 0,6 0,8 1 

hmotnostní koncentrace chloridů (mg/l) 1 3 5 6 8 10 

 

Kalibrační rozsah II 10 – 100 mg/l 

objem zásobního roztoku zředěný na 10 ml 1 3 5 6 8 10 

hmotnostní koncentrace chloridů (mg/l) 10 30 50 60 80 100 

 

Kalibrační rozsah III 100 – 1000 mg/l 

objem zásobního roztoku zředěný na 10 ml 1 3 5 6 8 10 

hmotnostní koncentrace chloridů (mg/l) 100 300 500 600 800 1000 
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4.3 Optimalizace podmínek pro stanovení dusitanů metodou 

SIA 

Princip stanovení dusitanů při optimalizaci podmínek je odlišný od principu, 

který je uveden v normě, byla pouţita Griess diazo-kopulační reakce za vzniku 

azobarviva 
[19]

 měřitelného při vlnové délce 540 nm.   

Cílem optimalizace bylo získat co největší odezvu detektoru při co nejniţší 

hodnotě slepého pokusu, tedy co nejlepší podmínky pro stanovení vybraných iontů – 

dusitanů, dusičnanů a chloridů metodou sekvenční injekční analýzy pomocí 

spektrofotometrické detekce za plně automatizované analýzy. Kaţdá změna parametru 

byla proměřena pětkrát (n = 5). Hodnota RSD, uváděná v procentech, by se měla 

pohybovat nejvýše do 5 %. U některých parametrů optimalizace je tato hodnota 

důleţitá, jelikoţ se výběr hodnoty optimalizované podmínky i podle této hodnoty řídí.  

Signál detektoru je vyhodnocován ve formě píků, které jsou zobrazovány na 

monitoru počítače. Výška píků je automaticky vyhodnocena pomocí softwaru FlAlab 

for Windows 5.0 a odpovídá absorbanci příslušného produktu. Optimální hodnoty 

těchto parametrů byly pouţity pro kalibrační program.   

Opakovatelnost metody 

Opakovatelnost představuje shodnost měření v podmínkách opakovatelnosti. 

Podmínkami opakovatelnosti myslíme ty, kdy nezávislé výsledky získává stejný 

operátor, stejnou metodou, stejným měřícím prostředkem, ve stejném místě měření        

a v co nejkratším časovém rozmezí. Měření se provádí desetkrát ve třech sériích            

a výsledkem je průměr naměřených hodnot absorbance a hodnoty RSD v procentech.  

4.3.1 OPTIMALIZACE PARAMETRŮ PRO STANOVENÍ DUSITANŮ 

Optimalizace objemu činidla 

Při optimalizaci objemu činidla byl zachovaný konstantní objem vzorku             

V = 50 l a objem činidla byl měněn v rozmezí V = 20 – 60 l. Pro optimalizaci byl 

pouţit roztok dusitanů o koncentraci c = 0,1 mg/l, coţ je koncentrace ve středu 

kalibračního rozsahu pro stanovení dusitanů (viz. kalibrační závislost kap 4.3.2 . 

Vhodný objem činidla byl určen na základě tvarů píků s nejniţší hodnotou RSD (%)     
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a hodnoty absorbance tak, aby i hodnota absorbance posledního bodu kalibračního 

rozsahu byla v lineárním rozmezí.  

Optimalizace koncentrace činidla R1 

Při optimalizaci koncentrace činidla R1 bylo pracováno s koncentracemi činidla 

v rozmezí 25 - 100 %. Podrobná optimalizace byla velice důleţitá, pro citlivost              

a správnost analýzy z hlediska hodnoty absorbance a RSD.  

Optimalizace sekvence aspirovaných zón 

Při optimalizaci sekvence byly zkoušeny změny pořadí aspirace vzorku, činidla 

a jejich kombinace pro nalezení vhodného pořadí, ve kterém je nejvhodnější dávkovat 

jednotlivé roztoky do systému.  

Optimalizace průtokové rychlosti pro aspiraci jednotlivých zón 

Optimalizace průtokové rychlosti pro aspiraci jednotlivých zón nepatří mezi ty, 

na kterých by byla závislá analýza vzorku. Proto při výběru optimální rychlosti byl 

kladen důraz především na hodnotu RSD (%) pro přesné dávkování jednotlivých 

roztoků. 

Optimalizace průtokové rychlosti detektorem  

Cílem optimalizace této podmínky byla rychlost, kterou bude konečný produkt 

reakce procházet detektorem s tou nejlepší odezvou a nejniţším RSD (%). Při 

optimalizování této podmínky byla počáteční rychlost v = 25 µl.s
-1

, kdy počet bodů 

vzrůstající části píku byl dostatečný, proto byla rychlost průtoku zvyšována aţ do 

rychlosti v = 45 µl.s
-1

  

4.3.2 KALIBRAČNÍ ZÁVISLOST A KALIBRAČNÍ PROGRAM 

Podle normy ČSN EN ISO 11732 byly stanoveny dva pracovní rozsahy pro 

stanovení dusitanů, a to v rozmezí ρ(N) = 0,01 – 0,1 mg/l a ρ(N) = 0,1 – 1,0 mg/l. 

Kalibrační roztoky se připravují zředěním zásobního roztoku dusitanu sodného NaNO2 

(viz. příprava roztoků kap. 4.2.1). Kaţdý vzorek byl měřen třikrát, hodnota RSD (%) 

byla vyhodnocena programem FIAlab. Pro kalibraci byly pouţity průměrné hodnoty 

absorbance.   
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Tab. 6 Kalibrační program pro NO2
- 

kalibrační rozsah  0,01 - 0,1 mg/l kalibrační rozsah  0,10 - 1,0 mg/l 

Syringe Pump Command  KOR Syringe Pump Command  KOR 

Hardware Settings Scan Rate ( Hz) 20 Hardware Settings Scan Rate ( Hz) 20 

Loop Start (#) 3 Loop Start (#) 3 

Syringe Pump Valve In Syringe Pump Valve In 

 Syringe Pump Flowrate (µl/s) 150  Syringe Pump Flowrate (µl/s) 150 

Syringe Pump Aspirate (µl) 2000 Syringe Pump Aspirate (µl) 2000 

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

Syringe pump Valve Out  Syringe pump Valve Out  

  

Valve Port 3 - činidlo Valve Port 3 - činidlo 

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

Syringe Pump Flowrate (µl/s) 60 Syringe Pump Flowrate (µl/s) 60 

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

Syringe Pump Aspirate (µl) 30 Syringe Pump Aspirate (µl) 10 

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

  

Analyt New Sample Analyt New Sample 

Analyt Name dusitany Analyt Name dusitany 

Analyt Quantity 0,1 Analyt Quantity 0,1 

Valve Port 2 - standard Valve Port 2 - standard 

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

Syringe Pump Flowrate (µl/s) 60 Syringe Pump Flowrate (µl/s) 60 

Syringe Pump Aspirate (µl) 50 Syringe Pump Aspirate (µl) 50 

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

  

Valve Port 4 – nosný proud Valve Port 4 – nosný proud 

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

Syringe Pump Flowrate (µl/s) 60 Syringe Pump Flowrate (µl/s) 60 

Syringe Pump Aspirate (µl) 250 Syringe Pump Aspirate (µl) 250 

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

  

Hardware Settings Wavelenght 1 (nm ) 540 Hardware Settings Wavelenght 1 (nm ) 540 

Valve Port 6 Valve Port 6 

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

Syringe Pump Flowrate (µl/s) 40 Syringe Pump Flowrate (µl/s) 40 

Syringe Pump Empty Syringe Pump Empty 

Spectrometer Reference Scan Spectrometer Reference Scan 

Spectrometer Absorbance Scanning Spectrometer Absorbance Scanning 

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

Spectrometer Stop Scanning Spectrometer Stop Scanning 

  

Loop End Loop End 
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Kalibrační rozsahy 

a) kalibrační rozsah 0,01 – 0,1 mg/l  

b) kalibrační rozsah 0,1 – 1,0 mg/l 

- při měření tohoto rozsahu byla změněna podmínka optimalizace - objem činidla          

z V = 30 µl na V = 10 µl 

 

4.3.3 OPAKOVATELNOST  

Pro toto měření byla pouţita koncentrace za středu kalibračního rozsahu            

(c = 0,05 mg/l, 0,5 mg/l) a následně proměřena desetkrát za stejných optimálních 

podmínek. Tyto série měření byly opakovány třikrát. Hodnoty absorbancí s hodnotou 

RSD (%) jsou uvedené v Tab. 15,16 kapitola 5.1.3. 
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4.4 Optimalizace podmínek pro stanovení dusičnanů 

Výsledkem optimalizace bylo stanovení podmínek pro stanovení dusičnanů ve 

vzorku při pouţití redukční kolony. Opět kaţdá změna parametru optimalizace byla 

měřena pětkrát (n = 5). Výsledný produkt reakce byl měřen při vlnové délce 540 nm. 

Nalezené optimální parametry byly pouţity při měření kalibrační závislosti.  

Příprava redukční kolony 

Redukční kolona byla připravená z granulí kadmia s průměrem 0,3 – 1,0 mm 

(MERCK, Germany). Tyto granule byly promývány 1M kyselinou chlorovodíkovou      

a následně převrstveny roztokem CuSO4 . 5 H2O o koncentraci c = 20 g/l po dobu 1 min 

a poté opláchnuty destilovanou vodou. Následně byly naplněny do polypropylenové 

hadičky o délce 50 mm a průměru 2,0 mm na obou koncích utěsněné vatou, aby nedošlo 

k aspiraci částic do systému nebo jejich úniku do pufru, ve kterém je konec kolony 

ponořený. Pro dlouhotrvající stabilitu redukční účinnosti kolony je nutné kolonu 

uchovávat v pufru, připraveném z vodného roztoku chloridu amonného, jehoţ pH = 7,5 

bylo upraveno roztokem 1M hydroxidu sodného 
[19]

. Také na konci kaţdého měření 

bylo nutné kolonu promýt několikrát pufrem a zbavit se tak zbytku předchozího vzorku. 

Na Obr. 7 je zobrazeno zapojení redukční kolony do systému. 

 

Obr. 7 SIA systém se zapojením redukční kolony 
[19] 
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4.4.1 OPTIMALIZACE PARAMETRŮ PRO STANOVENÍ 

DUSIČNANŮ  

Při provádění optimalizace byl zvolen rozsah objemu vzorku V = 25 – 70 µl. Při 

stanovení objemu vzorku musel být také brán zřetel na délku redukční kolony, aby daný 

objem nepřesáhl kapacitu kolony a nedostal se tak aţ do pufru, ve kterém je kolona 

ponořená. Následně (po nasátí zredukovaných dusičnanů na dusitany) by mohlo dojít 

k naředěním vzorku pufrem a také přenosu mezi jednotlivými za sebou analyzovanými 

vzorky. 

 

Optimalizace objemu činidla 

Objem činidla souvisí pouze s jeho výškou absorbance, a to s lineární závislostí 

přímou úměrou.  

 

Optimalizace rychlosti průtoku v redukční koloně 

Je důleţité, aby tento parametr byl dobře zoptimalizovaný, jelikoţ při příliš 

velké rychlosti průtoku můţe dojít k tomu, ţe vzorek projde kolonou rychle a nedojde 

k dostetečné redukci, při příliš krátké délce kolony můţe dojít i v tomto případě 

k projetí vzorku kolonou aţ do pufru, ve kterém je ponořena kolona. Proto je vhodné 

raději nasát vzorek do kolony pomaleji, protoţe dojde k lepšímu proniknutí vzorku mezi 

částice kolony, ale i k pomalejší disperzi a opakovatelnosti měření z hlediska chyby 

(RSD).   

 

Optimalizace parametru čas redukce  

Tento parametr patří mezi parametry, na kterém závisí správnost celé analýzy. 

Čas redukce, tedy doba, kterou se bude vzorek zdrţovat v redukční koloně, je 

podmínkou, na které je přímo úměrně závislá hodnota absorbance redukovaného 

vzorku, tedy dusitanu. Proto správná optimalizace tohoto parametru je velice důleţitá.  
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4.4.2 KALIBRAČNÍ ZÁVISLOST A KALIBRAČNÍ  PROGRAM 

Podle normy ČSN EN ISO 11732 byly stanoveny dva pracovní rozsahy pro 

stanovení dusičnanů, pracovní rozsah I v rozmezí ρ(N) = 0,2 aţ 2,0 mg l a pracovní 

rozsah II ρ(N) = 2,0 aţ 20,0 mg/l. Kalibrační roztoky se připravují zředěním zásobního 

roztoku dusitanu sodného NaNO3 . Kaţdý vzorek byl měřen třikrát, hodnota RSD (%) 

byla vyhodnocena programem FIAlab. Pro kalibraci byly pouţity průměrné hodnoty 

absorbance.   

Při měření kalibračních závislostí byly pouţity dva programy kalibrace, a to pro 

kaţdý rozsah zvlášť, jelikoţ při měření vyššího rozsahu kalibrace kalibrační program 

pro niţší rozsah sestavený jako výsledek optimalizace nebyl vhodný. Změny se týkají 

různého pořadí aspirace vzorku a činidla s drobnými úpravami objemů těchto látek.   

Tab. 7 Kalibrační program pro NO3
-
  

kalibrační rozsah  0,2 - 2,0 mg/l kalibrační rozsah  2,0 - 20,0 mg/l 

Syringe Pump Command KOR Syringe Pump Command KOR 

Loop Start(#) 3 Loop Start(#) 3 

Syringe Pump Valve In Syringe Pump Valve In 

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

Syringe Pump Flowrate (µl/s) 150 Syringe Pump Flowrate (µl/s) 150 

Syringe Pump Aspirate  (µl) 800 Syringe Pump Aspirate (µl) 800 

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

Syringe Pump Valve Out Syringe Pump Valve Out 

  

Analyt New Sample Analyt New Sample 

Analyt Name dusičnany Analyt Name dusičnany 

Analyt Quantity 1 Analyt Quantity 10 

  

Valve Port 1- standard Valve Port 1- standard 

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

Syringe Pump Flowrate (µl/s) 50 Syringe Pump Flowrate (µl/s) 50 

Syringe Pump Aspirate (µl) 50 Syringe Pump Aspirate (µl) 50 

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

  

Valve Port 4  Valve Port 4  

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

Syringe Pump Flowrate (µl/s) 15 Syringe Pump Flowrate (µl/s) 20 

Syringe Pump Aspirate (µl) 15 Syringe Pump Aspirate (µl) 50 
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Delay(sec) 15 Syringe Pump Delay Until Done 

  

Valve Port 2- činidlo Valve Port 2 – činidlo 

Syringe Pump Flowrate (µl/s) 50 Syringe Pump Delay Until Done 

Syringe Pump Aspirate (µl) 15 Syringe Pump Flowrate (µl/s) 50 

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Aspirate (µl) 15 

 Syringe Pump Delay Until Done 

Valve Port 4 Valve Port 4 

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

Syringe Pump Flowrate (µl/s) 20 Syringe Pump Flowrate (µl/s) 20 

Syringe Pump Aspirate (µl) 90 Syringe Pump Aspirate (µl) 50 

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

  

Valve Port 3 Valve Port 3 

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

Syringe Pump Flowrate (µl/s) 50 Syringe Pump Flowrate (µl/s) 50 

Syringe Pump Aspirate (µl) 100 Syringe Pump Aspirate (µl) 100 

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

  

Hardware Settings Wavelenght (nm) 540 Hardware Settings Wavelenght (nm) 540 

  

Valve Port 6  Valve Port 6  

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

Syringe Pump Flowrate (µl/s) 40 Syringe Pump Flowrate (µl/s) 40 

Syringe Pump Empty Syringe Pump Empty 

Spektrometer Reference Scan Spektrometer Reference Scan 

Spektrometer Absorbance Scanning Spektrometer Absorbance Scanning 

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

Spektrometer Stop Scanning Spektrometer Stop Scanning 

  

Valve Port 4 Valve Port 4 

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

Syringe Pump Flowrate (µl/s) 25 Syringe Pump Flowrate (µl/s) 25 

Syringe Pump Aspirate (µl) 1000 Syringe Pump Aspirate (µl) 1000 

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

  

Valve Port 5 Valve Port 5 

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

Syringe Pump Flowrate (µl/s) 70 Syringe Pump Flowrate (µl/s) 70 

Syringe Pump Empty Syringe Pump Empty 

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

Syringe Pump Valve In Syringe Pump Valve In 
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Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

Syringe Pump Flowrate (µl/s) 150 Syringe Pump Flowrate 150 

Syringe Pump Aspirate (µl) 800 Syringe Pump Aspirate (µl) 800 

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

Syringe Pump Valve Out Syringe Pump Valve Out 

Valve Port 5 Valve Port 5 

Syringe Pump Empty  Syringe Pump Empty  

Syringe Pump Delay Until Done Syringe Pump Delay Until Done 

Loop End  Loop End  

  

 

4.4.3 OPAKOVATELNOST 

Pro měření opakovatelnosti byly pouţity koncentrace ze středu kalibračního 

rozsahu, které byly proměřeny desetkrát za stejných optimálních podmínek. Tyto série 

měření byly opakovány třikrát. Hodnoty absorbancí s hodnotou RSD (%) jsou uvedené 

v Tab. 23,24 v kapitole 5.2.3.   
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4.5 Optimalizace podmínek pro stanovení chloridů metodou 

SIA 

Při optimalizaci podmínek byla pouţita reakce podle normy zaloţena na reakci 

vzorku obsahující chloridové ionty s roztokem činidla za vzniku červeně zbarveného 

komplexu thiokyanatanu ţelezitého.  

Cílem optimalizace bylo najít citlivé a opakovatelné podmínky měření pro 

stanovení iontů za plně automatizované analýzy. Při optimalizaci byl pouţit roztok 

chloridů o koncentraci c = 100 µl, coţ je koncentrace uprostřed kalibračního rozsahu. 

Kaţdý parametr byl proměřen pětkrát (n = 5). Optimální hodnoty těchto parametrů byly 

pouţity pro kalibrační program. Výsledný produkt reakce byl měřen při vlnové délce 

465 nm.  

Optimalizace objemu vzorku 

Při testování tohoto optimalizačního parametru byly měněny objemy vzorku 

v rozmezí V= 30 - 70 µl s ohledem na hodnotu absorbance a RSD.  

Optimalizace objemu činidla 

Optimalizace tohoto parametru je velice důleţitá, jelikoţ ovlivňuje analýzu 

vzorku a to přímou úměrou, kdy se vzrůstajícím objemem činidla roste do určitého 

limitu hodnota absorbance vzniklého produktu. Při provedení této optimalizace byl 

proměřen rozsah objemů od V = 10 aţ 70 µl.  

Optimalizace počtu míchání vzorek - činidlo 

Výsledek této optimalizace je patrný především podle tvarů píku při měření 

výsledného produktu. Uvedený krok je důleţitý pro důkladné promíchání vzorku 

s činidlem, jestliţe nedojde k dokonalému promíchání, je tvar píku dvojitý s velkou 

chybou měření.  

Optimalizace sekvence 

Cílem optimalizace bylo najít vhodné pořadí, ve kterém se budou za sebou 

aspirovat vzorek a činidlo do systému.  
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4.5.1 KALIBRAČNÍ ZÁVISLOST A KALIBRAČNÍ PROGRAM 

Podle normy ČSN EN ISO 15682 pro stanovení chloridů metodou FIA byly 

určeny tři pracovní rozsahy pro stanovení chloridů metodou sekvenční injekční analýzy. 

Kalibrační rozsah I v rozmezí c = 1– 10 mg/l, kalibrační rozsah II od c = 10 – 100 mg/l 

a kalibrační rozsah III v rozmezí c = 100 – 1000 mg/l. Kalibrační roztoky se připravují 

zředěním zásobního roztoku chloridu sodného NaCl. Kaţdý vzorek byl měřen třikrát, 

hodnota RSD (%) byla vyhodnocena programem FIAlab. Pro kalibraci byly pouţity 

průměrné hodnoty absorbance.  

 

Kalibrační program pro Cl
- 

kalibrační rozsah   1 - 10,0 mg/l, 10 - 100 mg/l, 100 - 1000 mg/l  

Syringe Pump Command KOR  

Hardware Settings Scan Rate ( Hz) 20  

Loop Start (#) 3  

  

Syringe Pump Valve In  

 Syringe Pump Flowrate (µl/s) 150  

Syringe Pump Aspirate (µl) 1000  

Syringe Pump Delay Until Done  

Syringe pump Valve Out   

  

Analyt New Sample  

Analyt Name chloridy  

Analys Quantity 100  

  

Valve Port 2 - chloridy  

Syringe Pump Delay Until Done  

Syringe Pump Flowrate (µl/s) 50  

Syringe Pump Delay Until Done  

Syringe Pump Aspirate (µl) 50  

Syringe Pump Delay Until Done  

  

Valve Port 3 - činidlo  

Syringe Pump Delay Until Done  

Syringe Pump Flowrate (µl/s) 50  

Syringe Pump Delay Until Done  

Syringe Pump Aspirate (µl) 30  

Syringe Pump Delay Until Done  
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Valve Port 4 – nosný proud  

Syringe Pump Delay Until Done  

Syringe Pump Flowrate (µl/s) 60  

Syringe Pump Aspirate (µl) 150  

Syringe Pump Delay Until Done  

  

Syringe Pump Flowrate (µl/s) 25  

Syringe Pump Aspirate (µl) 50  

Syringe Pump Delay Until Done  

Syringe Pump Flowrate (µl/s) 25  

Syringe Pump Dispense (µl) 50  

Syringe Pump Delay Until Done  

  

Syringe Pump Flowrate (µl/s) 25  

Syringe Pump Aspirate (µl) 50  

Syringe Pump Delay Until Done  

Syringe Pump Flowrate (µl/s) 25  

Syringe Pump Dispense (µl) 50  

Syringe Pump Delay Until Done  

Hardware Settings Wavelenght 1 (nm ) 465 

Valve Port 6  

Syringe Pump Delay Until Done  

Syringe Pump Flowrate (µl/s) 40  

Syringe Pump Empty  

Spectrometer Reference Scan  

Spectrometer Absorbance Scanning  

Syringe Pump Delay Until Done  

Spectrometer Stop Scanning  

  

Valve Port 5 - promývací roztok  

Syringe Pump Flowrate (µl/s) 50  

Syringe Pump Delay Until Done  

Syringe Pump Aspirate (µl) 800  

Syringe Pump Delay Until Done  

Valve Port 6  

Syringe Pump Delay Until Done  

Syringe Pump Empty  

Syringe Pump Delay Until Done  

  

Loop End  
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Kalibrační rozsahy 

a) kalibrační rozsah I c = 1 – 10 mg/l 

- při měření tohoto rozsahu byly vyzkoušeny i změny optimálních podmínek (měněn 

byl objem vzorku i objem činidla), jelikoţ rozdíly absorbancí mezi dvěma následujícími 

koncentracemi nebyly příliš rozdílné. V závěru se ukázalo, ţe změnou podmínek se 

hodnoty téměř nelišily od původně naměřených hodnot získaných za optimálních 

(původních) podmínek. 

b) kalibrační rozsah II c = 10 – 100mg/l 

c) kalibrační rozsah III c = 100 – 1000 mg/l 

- při měření této kalibrační křivky se při vyšších koncentracích chloridových iontů 

začíná komplex usazovat na povrchu hadiček, řešením je promývání systému za 

analýzou promývacím roztokem 1,5M H2SO4 nebo koncentrovanější roztoky chloridů 

před analýzou naředit.  

 

4.5.2 OPAKOVATELNOST 

Pro měření opakovatelnosti byla opět pouţita koncentrace za středu kalibračního 

rozsahu I, tj. c = 5 mg/l a koncentrace z kalibračního rozsahu II  c  = 50 mg/l, které byly 

následně proměřeny desetkrát za stejných optimálních podmínek. Tyto série měření 

byly opakovány třikrát. Hodnoty absorbancí s hodnotou RSD (%) jsou uvedené      

v Tab. 32,33 v kapitole 5.3.3. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 

5.1 Stanovení dusitanů podle ISO norem 

Stanovení dusitanů bylo provedeno metodou sekvenční injekční analýzy (SIA) se 

spektrofotometrickou detekcí podle ČSN EN ISO 11732. 

5.1.1 OPTIMALIZACE PODMÍNEK PRO STANOVENÍ DUSITANŮ  

5.1.1.1 Optimalizace objemu činidla 

Při této optimalizaci byly proměřeny kombinace poměru činidla a vzorku 

uvedené v Tab. 8. Objem vzorku byl zvolen konstantní V= 50 µl. Jak je patrné 

z následující tabulky od objemu činidla  V= 20 µl po objem V = 30 µl se signál zvyšuje 

a zároveň klesá chyba měření. Naopak hodnota absorbance od objemu V= 40 µl po 

objem V= 60 µl klesá, hodnota chyby měření ale narůstá, proto optimální objem činidla 

byl určen jako V = 30 µl, kdy hodnota absorbance byla nejvyšší a chyba, hodnocená 

pomocí RSD byla nejniţší (1,47 %).   

Tab. 8 Optimalizace objemu činidla 

objem 

činidla (µl) 

absorbance při 540 nm průměr RSD (%) 

 1. 2. 3. 4. 5. 
  

20  0,222 0,251 0,227 0,244 0,251 0,239 5,15 

25  0,538 0,541 0,589 0,562 0,562 0,558 3,29 

30  1,057 1,036 1,027 1,054 1,018 1,038 1,47 

40  0,617 0,616 0,622 0,609 0,585 0,610 2,17 

50  0,564 0,564 0,526 0,523 0,516 0,539 3,87 

60  0,500 0,488 0,467 0,457 0,445 0,471 4,08 
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Obr. 8 Optimalizace objemu činidla pro stanovení dusitanů 
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5.1.1.2 Optimalizace koncentrace činidla R1 

Optimální koncentrace činidla (50 %) je patrná z následující tabulky podle 

hodnoty absorbance i hodnoty RSD. Při 25 % koncentraci činidla byl signál velmi malý 

s velkou hodnotou chyby, jelikoţ tvar píků byl zdeformován. Koncentrace 100 % 

nebyla pouţita proto, aby se hodnoty absorbance u nejvyšší koncentrace dusitanů vešly 

do kalibračního rozsahu detektoru. 

 

Tab. 9 Optimalizace koncentrace činidla 

koncentrace 

činidla (%) 

absorbance při 540 nm průměr RSD (%) 

  1. 2. 3. 4. 5.     

25 0,194 0,183 0,189 0,189 0,185 0,188 2,13 

50 0,914 0,916 0,924 0,947 0,931 0,926 1,29 

100 1,128 1,100 1,087 1,087 1,055 1,091 2,21 

 

 

Obr. 9 Optimalizace koncentrace činidla pro stanovení dusitanů 
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5.1.1.3 Optimalizace sekvence 

Na základě výsledků uvedených v následující tabulce je evidentní, ţe výhodnější 

variantou pro analýzu je nejprve aspirování činidla a za ním aspirace vzorku, a to 

z hlediska hodnoty absorbance i hodnoty RSD (%).  

 

Tab. 10 Optimalizace sekvence 

sekvence absorbance při 540 nm průměr RSD 

(%) 

 1. 2. 3. 4. 5.   

R- S- R 0,152 0,151 0,151 0,150 0,151 0,151 1,09 

R-S 1,062 1,073 1,064 1,090 1,116 1,081 1,85 

S-R 1,353 1,329 1,130 1,115 1,157 1,217 8,43 

 

 

 

Obr. 10 Optimalizace sekvence aspirovaných zón pro stanovení dusitanů 
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5.1.1.4 Optimalizace průtokové rychlosti pro aspiraci 

jednotlivých zón 

Jako optimální rychlost dávkování jednotlivých zón do systému byla stanovena 

hodnota v = 60 µl/s na základě hodnoty RSD; absorbance produktu se změnou tohoto 

parametru téměř neovlivňuje, na rozdíl od přesnosti aspirovaných objemů, která od 

rychlosti průtoku v = 70 µl/s roste.   

Tab. 11 Optimalizace průtokové rychlosti pro aspiraci jednotlivých zón  

průtoková 

rychlost  

(µl.s
-1

) 

absorbance při 540 nm průměr RSD (%) 

  1. 2. 3. 4. 5.    

50 1,158 1,125 1,119 1,114 1,116 1,126 1,45 

60 1,163 1,132 1,144 1,139 1,137 1,143 0,93 

70 1,123 1,149 1,119 1,114 1,155 1,132 2,03 

80 1,122 1,103 1,075 1,072 1,069 1,088 1,91 

100 1,070 1,058 1,040 1,056 1,046 1,054 4,68 

 

 

Obr. 11 Optimalizace průtokové rychlosti pro aspiraci jednotlivých zón pro stanovení 

dusitanů 
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5.1.1.5 Optimalizace průtokové rychlosti detektorem  

Optimální rychlost, kterou procházel výsledný produkt reakce průtokovou celou 

detektoru byla určena jako v = 40 µl.s
-1

, s nejniţší chybou měření ( RSD = 0,27 %). 

Stanovení této optimální rychlosti proběhlo na základě hodnocení tvarů píků a chyby 

měření, hodnota absorbance se změnou průtokové rychlosti příliš neliší.  

Tab. 12 Optimalizace průtokové rychlosti detektorem 

průtoková rychlost 

(µl.s
-1

) 

absorbance při 540 nm průměr RSD 

(%) 

 1. 2. 3. 4. 5.   

25 1,008 1,026 1,033 1,043 1,071 1,036 2,02 

35 1,148 1,143 1,166 1,100 1,104 1,077 0,97 

40 1,084 1,071 1,086 1,085 1,059 1,163 0,27 

45 1,177 1,157 1,159 1,154 1,157 1,161 0,71 

 

 

Obr. 12 Optimalizace průtokové rychlosti detektorem pro stanovení dusitanů 
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5.1.2 KALIBRAČNÍ ZÁVISLOST  

Podle normy ČSN EN ISO 11732 byly stanoveny dva pracovní rozsahy pro 

stanovení dusitanů a to v rozmezí ρ(N) = 0,01 – 0,1 mg/l a ρ(N) = 0,1 – 1,0 mg/l. Jak je 

patrné z grafu kalibrační závislosti pro oba rozsahy, rozdíly absorbancí mezi 

koncentracemi v kalibračním rozsahu jsou dostatečně veliké, proto je i kalibrační křivka 

dostatečně strmá, coţ značí moţnost pouţití pro stanovení reálných vzorků. Korelační 

koeficient v obou případech splňuje poţadavky na správnost analýzy (je vyšší neţ 

0,995).   

A) kalibrační rozsah 0,01 – 0,1 mg/l  

Tab. 13 Kalibrační závislost (c= 0,01 – 0,1 mg/l) 

koncentrace vzorku (mg/l) absorbance RSD (%) 

0,01 0,081 1,11 

0,03 0,210 0,78 

0,05 0,393 0,24 

0,07 0,534 0,72 

0,09 0,692 1,02 

 

 

Obr. 13 Kalibrační závislost dusitanů (c= 0,01- 0,1mg/l)  
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B) kalibrační rozsah 0,1 – 1,0 mg/l 

Tab. 14 Kalibrační závislost (c= 0,1 – 1,0 mg/l) 

koncentrace vzorku (mg/l) absorbance RSD (%) 

0,1 0,250 1,98 

0,3 0,402 1,23 

0,5 0,601 0,80 

0,7 0,783 1,69 

0,9 0,917 0,96 

 

 

 

 

Obr. 14 Kalibrační závislost dusitanů (c= 0,1-1,0 mg/l) 

  

5.1.3 OPAKOVATELNOST 

V následujících tabulkách jsou uvedené hodnoty absorbancí a RSD                     
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a) c = 0,05 mg/l  

Tab. 15 Opakovatelnost měření 

měření absorbance při 540 nm Průměr 

1 0,343 0,361 0,401 0,368 

2 0,362 0,380 0,398 0,380 

3 0,367 0,367 0,395 0,376 

4 0,365 0,372 0,400 0,379 

5 0,366 0,367 0,399 0,377 

6 0,361 0,364 0,401 0,375 

7 0,369 0,363 0,410 0,381 

8 0,357 0,362 0,395 0,371 

9 0,357 0,362 0,392 0,370 

10 0,366 0,359 0,394 0,373 

RSD(%) 1,32 1,62 1,55  

průměr 0,375 

RSD(%) 1,50 

 

 

Obr. 15 Opakovatelnost měření dusitanů při c = 0,05mg/l, = 540 nm  
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b) c = 0,5 mg / l  

Tab. 16 Opakovatelnost měření 

měření absorbance při 540 nm průměr 

1 0,593 0,620 0,621 0,611 

2 0,606 0,627 0,609 0,614 

3 0,599 0,626 0,604 0,610 

4 0,612 0,611 0,603 0,609 

5 0,610 0,621 0,607 0,613 

6 0,620 0,615 0,607 0,614 

7 0,617 0,611 0,597 0,608 

8 0,629 0,623 0,595 0,616 

9 0,618 0,621 0,593 0,611 

10 0,629 0,642 0,592 0,621 

RSD(%) 1,84 1,37 1,18  

průměr 0,613 

RSD(%) 1,46 

 

 

Obr. 16 Opakovatelnost měření dusitanů při c= 0,5 mg/l,  = 540 nm 
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5.2 Stanovení dusičnanů podle ISO norem 

Stanovení dusičnanů bylo provedeno metodou sekvenční injekční analýzy (SIA) 

se spektrofotometrickou detekcí podle ČSN EN ISO 11732. 

5.2.1 OPTIMALIZACE PODMÍNEK PRO STANOVENÍ DUSIČNANŮ 

5.2.1.1 Optimalizace objemu vzorku 

Pro provedení optimalizace tohoto parametru byl zvolen konstantní objem 

činidla V = 18 µl. Po měření kombinací změn objemu činidla a vzorku byl jako 

optimální objem pro stanovení dusičnanů zvolen objem V = 50 µl, podle nejvyšší 

hodnoty absorbance a zároveň proto, aby objem vzorku byl dostatečný pro redukci 

dusičnanů na dusitany v redukční koloně. Hodnota absorbance při počátečním objemu  

V= 25 µl byla velmi malá s velkou chybou měření, která se ale se zvyšujícím se 

objemem sniţovala na hodnotu RSD = 1,65 %. Naopak hodnoty absorbance od 

optimálního objemu V= 50 µl po objem V= 70 µl klesaly, ale zároveň rostla chyba 

měření.  

Tab. 17 Optimalizace objemu vzorku 

objem vzorku 

(µl) 

objem 

činidla 

(µl) 

absorbance při 540 nm Průměr RSD(%) 

    1. 2. 3. 4. 5.    

25 18 0,327 0,322 0,321 0,324 0,331 0,325 4,37 

30 18 0,330 0,337 0,329 0,343 0,338 0,335 3,52 

40 18 0,631 0,637 0,635 0,629 0,634 0,633 2,48 

50 18 1,289 1,293 1,287 1,290 1,293 1,290 1,65 

60 18 1,219 1,240 1,177 1,231 1,222 1,220 2,61 

70 18 0,800 0,816 0,821 0,825 0,799 0,810 3,98 



62 

 

 

Obr. 17 Optimalizace objemu vzorku pro stanovení dusičnanů 
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5.2.1.2 Optimalizace objemu činidla 

Optimální objem činidla pro analýzu byl určen tak, aby signál pro koncentraci 

v nejvyšším kalibračním rozsahu byl v lineárním rozmezí detektoru. Jako optimální 

objem činidla byl zvolen objem V = 15 µl, jelikoţ niţší objemy (tj. 5, 10µl) sice 

vykazovaly hodnotu absorbance konečného produktu podobnou hodnotě u objemu 

optimálního, ale s velkou chybou měření. S rostoucím objemem činidla hodnota 

absorbance roste, stejně tak jako chyba měření.    

Tab. 18 Optimalizace objemu činidla 

 objem činidla 

(µl) 

absorbance při 540 nm průměr RSD(%)  

  1. 2. 3. 4. 5.     

5 0,405 0,421 0,417 0,41 0,408 0,412 1,45 

10 0,477 0,445 0,442 0,427 0,443 0,441 1,62 

15 0,460 0,467 0,467 0,471 0,465 0,466 0,74 

20 0,451 0,463 0,479 0,489 0,478 0,472 2,83 

25 0,501 0,507 0,517 0,507 0,495 0,506 1,51 

 

 

 

Obr. 18 Optimalizace objemu činidla pro stanovení dusičnanů 
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5.2.1.3 Optimalizace rychlosti průtoku vzorku v redukční koloně 

Optimalizace tohoto parametru je důleţitá pro přesnou analýzu , a to za účelem 

co nejvyšší výtěţnosti reakce.  Jako optimální rychlost, kterou se bude vzorek 

dušičnanů aspirovat do kolony byla stanovena v = 15 µl.s
-1. 

Byl brán zřetel na hodnotu 

absorbance produktu s ohledem na to, aby i hodnota absorbance produktu o vyšší 

koncentraci dusitanů se nacházela v lineárním rozmezí detektoru. Chyba měření            

u optimalizace tohoto parametru v závislosti na změně rychlosti kolísaly.  

Tab. 19 Optimalizace rychlosti průtoku vzorku v redukční koloně 

průtok (µl .s
-1

) absorbance při 540 nm průměr RSD 

(%) 

 1. 2. 3. 4. 5.   

10 0,400 0,406 0,411 0,408 0,396 0,404 0,58 

15 0,514 0,479 0,498 0,488 0,503 0,496 2,41 

20 0,405 0,426 0,408 0,408 0,383 0,406 1,52 

25 0,384 0,371 0,413 0,411 0,392 0,394 3,40 

30 0,406 0,385 0,389 0,396 0,384 0,392 2,14 

 

 

Obr. 19 Optimalizace rychlosti průtoku vzorku v redukční koloně pro stanovení 

dusičnanů  
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5.2.1.4 Optimalizace parametru čas redukce 

Obdobně jako předešlý parametr, je i čas redukce a jeho optimalizace důleţitou 

podmínkou, na které závisí celá analýza a správné a přesné stanovení dusičnanů. Jako 

optimální doba, kterou bude vzorek setrvávat  v koloně byl zvolen čas t = 15 s. Hodnota 

absorbance je dostatečně veliká, a i chyba měření naměřená při tomto čase                

RSD =  1,36 % je vyhovující stejně jako tvar píků. Jestliţe byl vzorek aspirován do 

kolony a ihned zpětně z kolony do systému, byla hodnota absorbance výsledného 

produkdu velmi malá, a výsledek byl zatíţen velkou chybou měření. Se stoupajícím se 

časem sáním vzorku v koloně se absorbance produktu téměř neměnila,ale vykazovala 

značnou chybu měření v závislosti na změně času. 

Tab. 20 Optimalizace parametru čas redukce 

čas redukce (s)  absorbance při 540 nm průměr RSD(%) 

 1. 2. 3. 4. 5.   

0 0,314 0,313 0,300 0,300 0,288 0,303 3,25 

15 0,483 0,471 0,477 0,490 0,486 0,481 1,36 

30 0,465 0,435 0,505 0,458 0,476 0,468 4,92 

60 0,454 0,448 0,450 0,460 0,442 0,451 0,68 

90 0,439 0,428 0,453 0,450 0,452 0,444 1,07 

 

 

Obr. 20 Optimalizace parametru čas redukce pro stanovení dusičnanů 
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5.2.2 KALIBRAČNÍ ZÁVISLOST 

Podle normy ČSN EN ISO 11732 byly stanoveny dva pracovní rozsahy pro 

stanovení dusitanů, pracovní rozsah I v rozmezí ρ(N) =  0,2 - 2,0 mg / l a pracovní 

rozsah II ρ(N) = 2,0  - 20,0 mg / l. Při měření kalibrační závislosti niţšího rozsahu byly 

mezi jednotlivými koncentracemi malé rozdíly absorbancí, proto sklon kalibrační 

křivky není příliš velký, i přesnost měření je niţší, coţ je patrné z hodnoty korelačního 

koeficientu (R
2
= 0,9972). U druhého kalibračního rozsahu (c = 2,0 – 20,0 mg/l) jsou 

rozdíly absorbancí patrné, coţ ukazuje velkou strmost kalibrační křivky. I z korelačního 

koeficientu (R
2
= 0,9984) je vidět vyšší přesnost. 

a) kalibrační rozsah 0,2 – 2,0 mg/l 

Tab. 21 Kalibrační závislost (c = 0,2 – 2,0 mg/l) 

koncentrace vzorku (mg/l) absorbance RSD (%) 

0,2 0,489 0,629 

0,6 0,529 2,483 

1,0 0,577 0,639 

1,4 0,626 1,449 

1,8 0,661 1,32 

 

 

Obr. 21 Kalibrační závislost dusičnanů (c= 0,2 – 2,0 mg/l) 
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b) kalibrační rozsah 2,0 – 20,0 mg/l 

Tab. 22 Kalibrační závislost (c= 2,0 – 20,0 mg/l) 

koncentrace vzorku (mg/l) absorbance RSD (%) 

2,0 0,107 1,44 

6,0 0,251 2,18 

10,0 0,383 1,56 

14,0 0,509 1,84 

18,0 0,625 1,11 

 

 

 

Obr. 22 Kalibrační závislost dusičnanů (c= 2,0 – 20,0 mg/l) 
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a) c=  1,0 mg / l   

 

Tab.  23 Opakovatelnost měření  

měření absorbance při 540 nm průměr 

1 0,571 0,558 0,627 0,585 

2 0,588 0,618 0,615 0,607 

3 0,59 0,607 0,562 0,586 

4 0,579 0,624 0,579 0,594 

5 0,641 0,62 0,594 0,618 

6 0,571 0,679 0,569 0,606 

7 0,589 0,592 0,602 0,594 

8 0,642 0,603 0,594 0,613 

9 0,56 0,65 0,599 0,603 

10 0,577 0,63 0,598 0,602 

RSD(%) 4,545 3,251 1,976  

průměr 0,601 

RSD(%) 3,26 

 

 

Obr. 23 Opakovatelnost měření dusičnanů při c= 1,0 mg/l,  = 540 nm 
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b) c= 10,0mg/l  

Tab. 24 Opakovatelnost měření 

měření absorbance při 540 nm průměr 

1 0,393 0,387 0,425 0,402 

2 0,368 0,381 0,407 0,385 

3 0,342 0,399 0,421 0,387 

4 0,395 0,398 0,405 0,399 

5 0,401 0,397 0,429 0,409 

6 0,408 0,389 0,416 0,404 

7 0,393 0,362 0,435 0,397 

8 0,376 0,382 0,412 0,39 

9 0,389 0,385 0,413 0,396 

10 0,397 0,400 0,412 0,403 

RSD(%) 1,926 1,146 2,212  

průměr 0,397 

RSD(%) 1,76 

 

 

Obr. 24 Opakovatelnost měření dusičnanů při c= 10,0 mg/l,  =540 nm 
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5.3 Stanovení chloridů podle ISO norem 

Stanovení chloridů bylo provedeno metodou sekvenční injekční analýzy (SIA) se 

spektrofotometrickou detekcí podle ČSN EN ISO 15682. 

5.3.1 OPTIMÁLNÍ PODMÍNKY PRO STANOVENÍ CHLORIDŮ 

5.3.1.1 Optimalizace objemu vzorku 

Jako optimální objem vzorku byl zvolen objem V= 50 µl, stejný objem vzorku, 

zoptimalizovaný pro stanovení dusitanů, dusičnanů. Hodnoty absorbance byly u změn 

objemů velmi podobné, proto při výběru optimální hodnoty byl brán zřetel především 

na hodnotu RSD. 

Tab. 25 Optimalizace objemu vzorku 

 objem vzorku 

(µl) 

absorbance při 465 nm průměr RSD(%) 

  1. 2. 3. 4. 5.     

30 0,560 0,557 0,582 0,560 0,585 0,569 2,10 

40 0,590 0,596 0,596 0,572 0,593 0,589 1,27 

50 0,591 0,596 0,582 0,595 0,594 0,592 0,87 

60 0,599 0,616 0,597 0,613 0,598 0,605 1,38 

70 0,593 0,603 0,608 0,593 0,600 0,599 0,96 

 

 

Obr. 25 Optimalizace objemu vzorku pro stanovení chloridů 
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5.3.1.2 Optimalizace objemu činidla 

Při optimalizaci byl měněn objem činidla v rozmezí V = 10 – 70 µl. Při objemu 

činidla V = 10µl byl signál konečného produktu velmi malý s velkou chybou měření. 

Jestliţe se objem zvyšoval, rostla zároveň i hodnota absorbance, ale hodnota RSD se 

měnila v závislosti na změně objemu. Jako optimální objem byl zvolen objem V = 30 µl 

a to podle hodnoty absorbance, aby i nejvyšší bod koncentrace kalibračního rozsahu III 

leţel v kalibračním rozsahu detektoru. 

Tab. 26 Optimalizace objemu činidla 

 objem činidla 

(µl) 

absorbance při 465 nm průměr RSD(%) 

  1. 2. 3. 4. 5.     

10 0,159 0,159 0,156 0,143 0,15 0,153 2,66 

20 0,394 0,414 0,398 0,405 0,400 0,402 1,69 

30 0,637 0,613 0,625 0,631 0,633 0,628 1,50 

40 0,835 0,846 0,841 0,827 0,847 0,839 0,82 

50 1,019 1,031 1,032 1,041 1,045 1,034 0,87 

60 1,267 1,248 1,244 1,226 1,221 1,241 1,34 

70 1,337 1,384 1,438 1,638 1,479 1,455 1,86 

 

 

Obr. 26 Optimalizace objemu činidla pro stanovení chloridů 
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5.3.1.3 Optimalizace počtu míchání vzorek- činidlo 

Při této optimalizaci byl měněn směr toku vzorku s činidlem, tj. počet míchání,  

a jak je patrné z následující tabulky, v případě, ţe dochází pouze k mísení vzorku 

s činidlem a následně průchodu produktu detektorem, je vysoký signál s velkou chybou. 

Zatímco při míchání vzorku s činidlem jedenkrát i dvakrát je signál podobný, ale chyba 

se liší, coţ je patrné z tvarů píků. Proto jako optimální počet míchání vzorku s činidlem 

je dvakrát s chybou měření RSD = 0,77 %.  Míchání je důleţité pro důkladné 

promíchání vzorku s činidlem, jestliţe nedojde k dokonalému promíchání, je tvar píku 

dvojitý s velkou chybou měření.  

Tab.  27 Optimalizace počtu míchání vzorek - činidlo 

počet míchání (x) absorbance při 465 nm Průměr RSD(%) 

  1. 2. 3. 4. 5.     

0 0,985 0,968 0,96 0,934 0,931 0,956 2,30 

1 0,714 0,717 0,762 0,727 0,728 0,730 1,89 

2 0,674 0,657 0,670 0,659 0,657 0,663 0,77 

 

 

 

Obr. 27 Optimalizace počtu míchání vzorek – činidlo pro stanovení chloridů 
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5.3.1.4 Optimalizace sekvence 

Výsledné pořadí bylo určeno podle tvarů píku a chyby měření. Pro správnou 

analýzu byl přijatelnější tvar píků v pořadí aspirace vzorek- činidlo, proto byl určen 

jako optimální. Při pořadí nasávání činidlo- vzorek-činidlo se začaly objevovat trojité 

píky.  

Tab.  28 Optimalizace sekvence 

 

sekvence absorbance při 465 nm průměr RSD(%) 

 1. 2. 3. 4. 5.   

R- S 0,801 0,780 0,784 0,799 0,764 0,784 1,53 

S- R 0,903 0,921 0,905 0,923 0,925 0,915 1,00 

R- S- R 1,687 1,697 1,765 1,724 1,701 1,715 1,63 

 

 

 

Obr. 28 Optimalizace sekvence aspirace jednotlivých pro stanovení chloridů 
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5.3.2 KALIBRAČNÍ ZÁVISLOST 

Podle normy ČSN EN ISO 15682 pro stanovení chloridů metodou FIA byly 

určeny tři pracovní rozsahy pro stanovení chloridů metodou průtokové injekční analýzy. 

Kalibrační rozsah I v rozmezí c= 1 - 10 mg /l, kalibrační rozsah II od c= 10 - 100mg/l    

a kalibrační rozsah III v rozmezí c= 100 - 1000 mg /l.   

 

a) kalibrační rozsah  1,0 – 10,0 mg/l 

- jelikoţ rozdíly absorbancí mezi dvěma následujícími koncentracemi kalibračního 

rozsahu nebyly značně rozdílné, byly při měření kalibrační závislosti vyzkoušeny 

změny optimálních podmínek (měněn byl objem vzorku i objem činidla). V závěru se 

ukázalo, ţe změnou podmínek se hodnoty téměř nelišily od původně naměřených 

hodnot za optimálních podmínek.   

 

Tab. 29 Kalibrační závislost (c= 1,0 – 10 mg/l) 

koncentrace vzorku (mg/l) absorbance RSD ( %) 

1,0 0,246 0,44 

3,0 0,276 1,02 

5,0 0,297 0,84 

6,0 0,316 0,47 

8,0 0,340 1,14 

10,0 0,367 0,76 
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Obr. 29 Kalibrační závislost chloridů (c = 1,0 – 10 mg/l) 

 

 

b) kalibrační rozsah  10,0 – 100 mg/l 

Tab. 30 Kalibrační závislost (c= 10,0- 100 mg/l) 
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10,0 0,316 0,44 

30,0 0,414 1,20 
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80,0 0,600 0,79 

100,0 0,688 0,46 
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Obr. 30 Kalibrační závislost chloridů (c = 10,0 – 100 mg/l) 
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Obr. 31 Kalibrační závislost chloridů (c = 100 – 1000 mg/l) 
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proměřena desetkrát za stejných optimálních podmínek. Tyto série měření byly 
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a) c = 5mg/ l  

Tab. 32 Opakovatelnost měření  

měření absorbance při 465 nm průměr 

1 0,280 0,307 0,287 0,290 

2 0,290 0,323 0,307 0,310 

3 0,262 0,313 0,289 0,290 

4 0,285 0,311 0,316 0,300 

5 0,281 0,307 0,291 0,290 

6 0,305 0,302 0,303 0,300 

7 0,295 0,299 0,317 0,300 

8 0,283 0,300 0,295 0,290 

9 0,318 0,303 0,311 0,310 

10 0,300 0,302 0,291 0,300 

RSD(%) 1,55 0,75 1,16  

průměr 0,299 

RSD(%) 1,15 

  

 

Obr. 32 Opakovatelnost měření chloridů při c= 5,0 mg/l,  =465 nm 
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b)  c= 50mg/l 

Tab. 33 Opakovatelnost měření 

měření absorbance při 465 nm průměr 

1 0,460 0,465 0,469 0,465 

2 0,464 0,449 0,457 0,457 

3 0,479 0,470 0,444 0,464 

4 0,458 0,447 0,473 0,459 

5 0,454 0,469 0,461 0,461 

6 0,462 0,457 0,478 0,466 

7 0,481 0,460 0,461 0,467 

8 0,484 0,470 0,462 0,472 

9 0,450 0,470 0,476 0,465 

10 0,509 0,474 0,532 0,505 

RSD(%) 1,79 0,93 2,35  

průměr 0,468 

RSD(%) 1,69 

 

 

Obr. 33 Opakovatelnost měření chloridů při c= 50,0 mg/l,  = 465 nm 
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6 SOUHRN 

  Tato diplomová práce se zabývá tématem průtokových analytických metod, 

popisuje stanovení daných iontů (dusitanů, dusičnanů, chloridů) metodou průtokové 

injekční analýzy podle platných norem
[13,30]

. Nejobsáhlejší částí práce je optimalizace 

podmínek pro stanovení těchto iontů metodou SIA.  

  Byla provedena podrobná optimalizace podmínek pro stanovení dusitanů, 

dusičnanů a chloridů. V Tab. 34,35,36 jsou přehledně uvedeny výsledky optimalizace 

pro jednotlivé anionty. Optimalizace průtokové rychlosti detektorem byla 

zoptimalizována pouze u dusitanů, u stanovení dusičnanů a chloridů byla jiţ pouţita 

výsledná hodnota optimalizace (příprava pro společné stanovení). Kaţdý vzorek je 

měřen třikrát a tyto 3 měřící cykly jsou do rychlosti analýzy jednoho vzorku započítány. 

Celkový čas měřícího cyklu dusitanů byl 195 s, coţ teoreticky odpovídá 19 h
-1

 jako 

hodnota rychlosti stanovení udávající počet vzorků analyzovaných za hodinu. V případě 

dusičnanů byl čas 552 s (kalibrační program I), tj. okolo 7 h
-1

 a 564 s (kalibrační 

program II), který odpovídá teoreticky okolo 6 h
-1

. Měření chloridů trvalo 345 s, coţ 

odpovídá 10 vz/h
-1

. V tabulce č. 37 je uvedena spotřeba roztoků činidel spotřebovaných 

pro analýzu jednoho vzorku. 

  Diplomová práce obsahuje výsledky měření optimalizací všech testovaných 

parametrů včetně kalibračních závislostí s  grafy a výsledky opakovatelnosti měření 

doplněné o obrázky z programu FIAlab. Význam této práce spočívá v ověření, ţe lze 

stanovení výše uvedených látek podle normy vztahující se k metodě FIA převést na 

stanovení pomocí SIA metody s dodrţením poţadovaných kalibračních rozsahů mimo 

nejvyššího rozsahu uvedeného u stanovení chloridů, kde byla jako řešení navrţena 

jednoduchá úprava naředěním takto koncentrovaných vzorků před vlastním stanovením.  
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  Tab. 34 Přehled podmínek optimalizace pro stanovení dusitanů metodou SIA 

parametr rozmezí optimalizace  výsledek optimalizace 

objem činidla V= 20 - 60µl V= 30µl 

koncentrace činidla c = 25 - 100 % c = 50% 

sekvence kombinace R- S, R- S- R, 

S- R 

R- S 

průtoková rychlost 

aspirace zón 

v = 50 - 100µl/s v= 60µl/s 

průtoková rychlost 

detektorem  

v = 25 - 45µl/s  v = 40µl/s 

kalibrační rozsah rovnice regrese korelační koeficient R 

c= 0,01 - 0,1 mg/l y= 7,73x-0,0045 R
2
= 0,9979 

c= 0,1- 1 mg/l y= 0,8575x-0,1619 R
2
= 0,9962 

opakovatelnost RSD (%)   

c= 0,05 mg/l 1,50   

c= 0,5 mg/l 1,46   

 

Tab. 35 Přehled podmínek optimalizace pro stanovení dusičnanů metodou SIA  

parametr rozmezí optimalizace  výsledek optimalizace 

objem vzorku V= 25 - 70µl V = 50µl 

objem činidla c = 5 - 25µl V = 15µl 

rychlost průtoku v redukční 

koloně 

v = 10 - 30 µl/s V = 15µl/s 

čas redukce t = 0 - 90s t = 15s 

kalibrační rozsah rovnice regrese korelační koeficient R 

c= 0,2 - 2,0 mg/l y =11,03x+0,4662 R
2
= 0,9972 

c= 2,0 - 20,0 mg/l y= 0,0324x+0,0515 R
2
= 0,9984 

opakovatelnost RSD (%)   

c = 1,0 mg/l 3,26   

c = 10,0 mg/l 1,76   
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Tab. 36 Přehled podmínek optimalizace pro stanovení chloridů metodou SIA 

parametr rozmezí optimalizace výsledek optimalizace 

objem vzorku V= 30 - 70µl V = 50µl 

objem činidla c = 10 - 70µl V = 30µl 

počet míchání 0 - 2x dvakrát 

sekvence kombinace R- S, R- S- R, S- R S- R 

kalibrační rozsah rovnice regrese korelační koeficient R 

c= 1,0 - 10,0 mg/l y = 0,0133x+0,2336 R
2
= 0,9976 

c= 10,0 - 100,0 mg/l y = 0,004x+0,283 R
2
= 0,9973 

c = 100,0 - 1000,0 mg/l y = 0,0014x + 0,4944      R
2
= 0,9966  

opakovatelnost RSD (%)   

c= 5,0 mg/l 1,15   

c= 50,0 mg/l 1,69   

 

Tab. 37 Spotřeba roztoků činidel spotřebovaných pro analýzu jednoho vzorku 

 spotřeba roztoků činidel (µl) 

NO2
-
 V = 90 µl 

NO3
-
 V = 45 µl 

Cl
-
 V= 90 µl 
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7 ZÁVĚR 

Sekvenční injekční analýza představuje moderní typ průtokové metody, 

vyznačující se jednoduchým průtokovým systémem, vysokou variabilitou chemických 

reakcí probíhajících přímo v systému, širokou nabídkou detekčních technik pro 

stanovení produktů těchto reakcí, dostatečně vysokou frekvencí dávkování vzorků          

a snadnou  automatizovatelností. Všechny tyto vlastnosti z ní činí techniku vhodnou pro 

rutinní analýzy vysokého počtu vzorků a vyuţitelnou v řadě nejen chemických oborů.  

Tato diplomová práce popisuje stanovení vybraných iontů vyskytujících se 

běţně v pitné vodě metodou sekvenční injekční analýzy vycházející z FIA stanovení 

podle platných ISO norem a jejich optimalizaci v rámci parametrů stanovení                  

v průtokovém systému. Dosaţené výsledky potvrzují moţnost vyuţití této metody ke 

stanovení uvedených iontů v rámci rutinních měření. 
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