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SOUHRN 

 

Analytické hodnocení léčiv s využitím spektrálních metod 

 

 

Diplomová práce  

 

Hana Mazancová 

 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,  

Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv  

 

 

Práce je věnována hodnocení léčiv metodou atomové emisní spektrometrie. 

Pomocí  této metody byly měřeny roztoky léčivých přípravků obsahujících železo - 

Sorbifer Durules tbl., Tardyferon tbl. a Maltofer gtt.. Práce byla prováděna na přístroji 

Shimadzu AA 7000 Series s atomizací v plameni. Byla použita kombinace plynu 

acetylen-vzduch. Vzorky byly měřeny při vlnové délce 372,0 nm. Byly optimalizovány 

různé způsoby úprav léčivých přípravků, aby mohly být stanoveny zvolenou metodou. 

Roztoky léčivých přípravků byly připraveny za použití čištěné vody, kyseliny sírové a 

kyseliny chlorovodíkové. 

Získané výsledky sloužili k vypracování návodu pro laboratorní úlohu, která 

bude prováděna v rámci laboratorních cvičení z Kontroly chemických léčiv. 

Ze zkoušených přípravků byly pro úlohu vybrány tablety Tardyferonu a kapky 

Maltoferu. 

 

Klíčová slova: Atomová emisní spektrometrie, železo 
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ABSTRACT 

 

Analytical determination of drugs by spectral methods 

 

 

Thesis 

Hana Mazancová 

 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové,  

Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control  

 

 

The thesis is focused on evaluation of drugs in the scope of atomic emission 

spectrometry method.  Based on this particular method there were evaluated solutions 

of healing preparations containing iron - Sorbifer Durules tbl., Tardyferon tbl. a 

Maltofer gtt.. The analysis was performed on the device Shimadzu AA 7000 Series with 

the use of atomization in the flame.  During  the analysis there were used combined 

C2H2 with the air. Samples were measured at wavelenght 372,0 nm. For purposes of 

identification of the selected method, there were optimized variety of different 

adjustments of medicinal products.  Solutions of healing preparations were prepared 

with the use of purified water, sulphuric acid and hydrochloric acid.  

The obtained results were used for preparation of the instruction manual for 

purposes of laboratory task, which will be used during laboratory excercises being 

integral part of the course Pharmaceutical Analysis. For purposes of the laboratory 

excercises, from all tested preparations there were selected Tardyferon tablets as well as 

drops of Maltofer. 

 

Key wordings: Atomic emission spectrometry, iron 
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1. Úvod 

Léčivé přípravky s obsahem železa se používají k prevenci a terapii anemie 

způsobené nedostatkem železa. Železo je absorbováno převážně jako železo dvojmocné. 

Trojmocné železo je redukováno na dvojmocné v kyselém prostředí žaludku. 

Pro perorální podání se využívají železnaté soli, jako např. síran železnatý 

v enterosolventních tabletách, čímž se zabraňuje oxidaci na železité soli, a tím 

se snižuje dráždivý účinek na žaludeční sliznici. Preparáty pro parenterální podávání 

obsahují komplexní sloučeniny trojmocného železa (dextran, sacharát, isomaltát) 

a podávají se tehdy, když perorální terapie není dostatečně účinná. 
1
 

Atomová emise je proces, ke kterému dochází při emisi elektromagnetického 

záření excitovanými atomy nebo ionty. V atomové emisní spektrometrii je vzorek 

vystaven teplotě dostatečně vysoké, aby vyvolal nejen disociaci na atomy, ale také aby 

způsobila dostatečné množství kolizních excitací a ionizací přítomných atomů vzorku. 

Jestliže jsou atomy a ionty v excitovaných stavech, mohou klesat do nižších stavů 

termálními, nebo zářivými (emisními) energetickými přechody a emituje se 

elektromagnetické záření. 2 

Atomová emisní spektrometrie je metoda pro stanovení koncentrace prvku ve 

vzorku měřením intenzity jedné z emisních čar atomové páry prvku generované ze 

vzorku. Stanovení se provádí při vlnové délce odpovídající této emisní čáře. 2 
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2. Cíl práce 

Cílem práce je vypracování a optimalizace metody pro stanovení železa ve 

vybraných léčivých přípravcích pomocí metody atomové emisní spektrometrie. 

Získané výsledky byly využity pro vypracování návodu laboratorní úlohy pro 

studenty. Bude prováděna v rámci laboratorních cvičení z Kontroly chemických léčiv.  
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3. Teoretická část 
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3.1. Železo a jeho vlastnosti 

 

 Železo je čtvrtým nejrozšířenějším prvkem na Zemi. Znali ho již staří Egypťané 

ve 4. tisíciletí př. n.l. Ryzí železo se v přírodě vyskytuje výjimečně a je většinou 

meteorického původu. Jeho nejběžnějšími sloučeninami jsou oxidy a uhličitany. Mezi 

nejvýznamnější železné rudy patří hematit Fe2O3, magnetit FeO.Fe2O3(Fe3O4), limonit, 

jehož přibližné složení vyjadřuje vzorec 2Fe2O3.3H2O, siderit FeCO3 a také pyrit FeS2.
 3 

 Čisté železo je poměrně měkký a kujný kov stříbřité barvy, který taje při teplotě 

1535 °C. Vyskytuje se ve třech alotropických modifikacích, které se liší krystalovou 

strukturou. Existence jednotlivých modifikací je závislá na teplotě. Při teplotách do 

906 °C je stabilní tzv. α železo, které při vyšších teplotách přechází na γ železo. 

Tato modifikace existuje do 1401 °C. Při dalším zvyšování teploty vzniká tzv. δ železo.3 

 Železo patří mezi neušlechtilé kovy. Z toho vyplývá, že se zředěnými kyselinami 

reaguje za vývoje vodíku. Alkalické hydroxidy na něj nepůsobí. Za zvýšené teploty 

se železo slučuje s celou řadou nekovů – např. s kyslíkem, sírou a chlorem. Snadno 

podléhá i působení vzdušného kyslíku a vlhkosti. 3 

Elektronová konfigurace: 

Fe [Ar]4s2 3d6
 

Fe
2+

 [Ar]4s0 3d6
 

Fe
3+

 [Ar]4s0 3d5 

 

 

3.2. Farmakologie železa 

 

Železo se ze všech biogenních kovů vyskytuje v organizmu v nejvyšším 

množství, což obnáší asi 35 mg/kg u žen a 45 mg/kg u mužů. Největší podíl celkového 

množství železa v organizmu je obsažen v hemoglobinu (60–70 %), asi 10 % je součástí 

myoglobinu, cytochromů a jiných enzymů, asi 20–30 % tvoří zásobní pool v podobě 

vazby na feritiny, méně jak 1 % je obsaženo v cirkulujícím poolu v krvi. Železo 

je v krvi vázáno na bílkoviny, nejvíce na transportní protein transferin. Tato molekula 
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je schopna vázat dva atomy trojmocného železa Fe
3+

. Za normálních stavů je transferin 

saturován pouze asi ze třetiny své vazebné kapacity. Denně dojde k obratu téměř 25 mg 

železa v krvi. Avšak při rozvoji anémií dochází nejčastěji k poklesu koncentrace 

sérového železa i transferinu. Transferin se váže na dva typy specializovaných receptorů 

na buněčných membránách. Příslušné receptory se nejvíce vyskytují na buňkách 

hemopoézy. Tyto dva typy transferinových receptorů jsou označeny jako TfR a TfR2. 

Železo je v buňkách uloženo ve formě feritinu, který je tvořen ze dvou typů 

podjednotek označovaných jako L- (Light, Liver) a H- (Heavy, Heart) feritin. Každá 

tato feritinová schránka jsou schopna pojmout až několik tisíc atomů Fe
3+

. 
4
 

 

 

Poruchy metabolismu železa 

 

Poruchy metabolismu železa, patří mezi velmi časté patologické stavy v klinické 

praxi. Jako sideropenii označujeme stav, kdy se v organizmu vyskytuje relativní 

nebo absolutní nedostatek železa. Tento stav můžeme nalézt až u 60%  žen v gestačním 

věku. Nedostatek železa může vzniknout důsledkem krevních ztrát, nedostatku železa 

v potravě případně při poruchách vstřebávání. Nesmíme též opomenout stavy 

s potřebou zvýšeného přívodu železa a to pubertu, těhotenství a laktaci. 

Opačným případem jsou stavy s nadměrným hromaděním železa v těle, 

ke kterým může dojít v následku některých hemolytických stavů a těžkých hepatopatií. 

Též do této skupiny patří stavy se zvýšeným vstřebáváním železa označované 

jako hereditární hemochromatóza typu I.-V. 
5
 

 

Léčba sideropenie 

 

Při léčbě sideropenie je nutné nejen dbát na zvýšený přívod železa, ale též 

se snažit ovlivnit možnou příčinu úbytku železa (vředová nemoc, infekce 

Helicobakterem, léčba neoplazie, gynekologická léčba meno-metroragií apod.) Zvýšený 

přívod železa je nejčastěji zajištěn podáváním perorálních tablet. Pouze v některých 

případech je indikována parenterální aplikace železa nejčastěji intravenózní aplikací. 

Mezi tyto případy patří výrazné poruchy vstřebávání, intolerance perorální léčby 
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(ověřená podáváním různých preparátů obsahujících železo, nebo při těžko 

ovlivnitelných krevních ztrátách (např. při nemoci Renduově-Oslerově). 

Perorální, případně parenterální aplikaci je nutno podávat dostatečně dlouho 

dobu i po korekci krevního obrazu, až do chvíle kdy dojde k doplnění celotělových 

zásob železa. To lze identifikovat díky vzestupu feritinu v séru.  

Perorální preparáty železa představují nejlevnější a zároveň nejbezpečnější 

způsob substituce u sideropenie. Jde o ferofumarát, ferosulfát, feroglukonát 

nebo ferosukcinát. Sukcinát je považován za nejlepší z hlediska vstřebávání Fe
2+

, 

a zároveň vykazuje nejméně vedlejších účinků. Denní dávka železa by se měla 

pohybovat mezi 100-200 mg za den. K rychlejší korekci sideropenie dojde podáním 

vyšší dávky avšak to je spojeno s vyšším výskytem nežádoucích účinků. Preparáty 

ve kterých je obsaženo železo ve formě Fe
2+

 se nejlépe vstřebávají při podání nalačno. 

Podáním po jídle, lze snížit případné nežádoucí gastrointestinální obtíže, avšak je nutno 

počítat s nižším vstřebáním železa a to o 40-50 %. Zároveň je při podání perorálních 

preparátů nutno dbát na zapíjení tablet vhodnou tekutinou a to například pomerančovým 

džusem, či minerálkou. Káva, čaj či mléko mohou se železem interferovat a tím snížit 

jeho vstřebávání. 
4
 

 

 

3.3. Antianemika (ATC:  B03) 

 - perorální podání, registrované v ČR 

 

Aktiferin – perorální kapky (30 ml), sirup (100 ml), měkké tobolky (20 nebo 50 

tobolek), Ratiopharm GmbH, Ulm, Německo 

Aktiferin compositum – měkké tobolky (30 nebo 100 tobolek), Ratiopharm GmbH, 

Ulm, Německo 

Feroglobin B12 – tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním (30 tobolek), Vitabiotics 

Ltd., Londýn, Velká Británie 

Ferplex – perorální roztok (10x15ml), ITALFARMACO S.p.A., Milano, Itálie 
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Ferretab compositum – tvrdé tobolky (30,100 tobolek), G.L. Pharma GmbH, Lannach, 

Rakousko 

Ferro – Folgamma – měkké tobolky,(20, 50, 100, 500 nebo 2 500 tobolek) Wörwag 

Pharma GmbH and Co. Calwer Str. 7, 71034 Böblingen Německo   

Maltofer – sirup (100 ml), kapky (30 ml), tablety (30x100mg) Vifor France SA, 7-13, 

Bd Paul Emile Victor,  92200 Neuilly-sur-Seine, Francie 

Maltofer FOL – tablety, Vifor France SA, 7-13, Bd Paul Emile Victor,  92200 Neuilly-

sur-Seine, Francie 

Sorbifer durules – potahované tablety (50, 60 nebo 100 tbl.), EGIS Pharmaceuticals 

PLC, 1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. MAĎARSKO.Vyrábí se ve spolupráci s 

AstraZeneca (Švédsko). 

 

Tardyferon – tablety s řízeným uvolňováním, (30 nebo 100 tbl.), Pierre Fabre 

Medicament, BOULOGNE, Francie 

Tardyferon  FOL – tablety s řízeným uvolňováním, (30 nebo 100 tbl.), Pierre Fabre 

Medicament, BOULOGNE, Francie 

6
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3.4. Rozdělení spektrálních metod 

 

Spektrometrii lze definovat jako obor, který se zabývá měřením 

a vyhodnocováním elektromagnetického záření, emitovaného hmotou, 

nebo interagujícího s hmotou. Podstatou spektrálních metod je interakce 

eletromagnetického záření se zkoumanou látkou. Výsledky těchto interakcí jsou 

následně využity pro důkaz látky, studování její struktury nebo stanovení její 

koncentrace. Spektrální metody lze rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří 

interakce, při kterých dochází k výměně energie mezi zkoumanou látkou a zářením. 

V druhé skupině nedochází k výměně energie, ale látky určitým způsobem ovlivňují 

vlastnosti procházejícího záření.
7
 

3.4.1. Interakce, při nichž hmota a záření vyměňují energii 

 

 Tyto interakce jsou založeny na faktu, že po přijmutí nebo vyzáření energie 

jsou atomy či molekuly schopné měnit svůj energetický stav. Jednotlivé metody 

v této skupině lze následně rozdělit podle toho, zda: 

- dochází k absorpci nebo emisi záření látkou, nebo k některému dalšímu 

možnému jevu s absorpcí nebo emisí spojenému (luminescence). 

o absorpční metody  

 AAS (atomová absorpční spektrometrie) 

 MAS (molekulová absorpční spektrometrie) 

 IČ  (infračervená spektrometrie) 

  NMR (nukleární magnetická rezonance)  

 ESR (elektronová spinová rezonance) 

o emisní metody 

 AES (atomová emisní spektrofotometrie) 

 fotoluminescenční metody (molekulová fluorimetrie 

a fosforimetrie) 

- dochází při absorpci, či emisi záření ke změnám energie jednotlivých atomů 

nebo celých molekul 
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Nebo je možné je rozdělit podle oblasti vlnových délek studovaného 

emitovaného nebo absorbovaného záření
7
 

Obr.1: Znázorňuje Bohrův model atomu, pohlcení energie, excitaci atomu a jeho 

přechod do nižšího energetického stavu spojený s vyzářením energie.
8
 

 

 

 

 

 

3.4.2. Interakce, při nichž nedochází k výměně energie mezi hmotou a zářením. 

 

 Do této skupiny patří metody, při nichž je ovlivňováno procházející záření 

různými způsoby. Jsou tedy sledovány změny některých vlastností záření: 

- rychlost a směr průniku záření (refraktometrie, interferometrie) 

- stáčení roviny polarizovaného záření (polarimetrie) 

- difrakce záření (rentgenová difraktometrie) 

- rozptyl záření (turbidimetrie, nefelometrie)
7
 

  



18 

 

3.5. Historie atomové spektrometrie 

 

 Historie sahá až do roku 1859, kdy Kirchhoff a Bunsen sestavili první 

spektroskop, který umožnil studovat vzorky obsahující malé koncentrace prvků. Do této 

doby nebylo možné provést žádné podobné měření. První kvantitativní analýzu 

založenou na plamenové emisi provedl Champion, Pellt a Grenier v roce 1873. Podařilo 

se jim stanovit sodík porovnáváním intenzity zbarvení dvou plamenů. Do jednoho 

byl zaváděn vzorek chloridu sodného a do druhého byl vnášen neznámý vzorek 

na platinovém drátku. V roce 1955 Walsh zveřejnil základní koncept atomové 

spektrometrie. O deset let později začala komerční výroba spektrometrů. Dalším 

pokrokem bylo objevení N2O jako oxidantu, což rozšířilo využití atomové absorpční 

spektrometrie. Uprostřed sedmdesátých let se na trhu objevil první přístroj s využitím 

plasmy. 
9
 

Atomová absorpční, plazmatická atomová emisní, a atomová fluorescenční 

spektrometrie jsou technikami optické atomové spektrometrie, které se rozvíjejí 

v průběhu několika posledních let. Tyto metody jsou založeny na měření absorpce, 

emise či fluorescence pocházející z volných atomů, nebo atomových iontů v plynné 

fázi. 
9
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3.6. Základní principy a teoretické aspekty atomové 

spektrometrie 

 

Principem atomové spektrometrie je absorpce záření volnými atomy v plynném 

stavu, které vznikají v atomizátorech. Volné atomy v plynném stavu absorbují fotony 

určité energie záření dané vlnové délky. Energetická hodnota fotonů je charakteristická 

pro určitý druh atomů a množství absorbovaných fotonů charakterizuje množství 

stanovovaných atomů. 
10

 

3.6.1. Atomová spektra 

 

 Elektromagnetické záření o určité energii mohou atomy absorbovat nebo naopak 

emitovat. Energie atomů závisí na výskytu elektronů v určitých hladinách. Při přechodu 

atomu mezi jednotlivými energetickými hladinami dochází tedy k vyzáření (emisi) 

fotonu nebo k jeho pohlcení (absorpce). Úbytek nebo přírůstek energie fotonu, který 

atom při přechodech absorbuje nebo emituje je popsán Planckovým vztahem: 

ΔE = E2-E1 = h . ν 

E2,E1 – energie atomu ve vyšším a nižším energetickém stavu 

h- Planckova konstanta (6,626.10-34 Js) 

ν  - frekvence záření ( ν = c/λ, c-rychlost záření, λ-vlnová délka) 

K excitaci dochází například při absorpci elektromagnetického záření, předáním energie 

elektrickým výbojem, nebo i zahřátím na vysokou teplotu. Absorpci záření 

v ultrafialové a viditelné oblasti odpovídá excitace valenčních elektronů – lze tedy 

pozorovat absorpční spektrum. V takto vybuzeném stavu zůstává atom krátce, 10
-8

 s. 

Energii ztrácí srážkami s jinými částicemi nebo emisí fotonu při fluorescenci. Pokud 

jsou atomy excitovány termicky nebo elektricky, je absorbovaná energie uvolněna jako 

emisní záření, které po spektrálním rozkladu poskytuje emisní spektrum. Atomy se 

vyskytují ve více stavech, ne pouze v excitovaném a proto lze nalézt v emisních, 

absorpčních či fluorescenčních spektrech více čar. 
10
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3.6.2. Analytické metody založené na atomové spektrometrii 

 

 Techniky atomové spektrometrie jsou nejčastěji používané pro analýzu 

stopových prvků, vzorek je rozkládán intenzivním teplem působícím na jemný aerosol, 

který obsahuje volné atomy či ionty stanovovaného prvku.
 8
 

Obr. 2: Metody atomové spektromerie 
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V atomové spektrometrii (AAS) prochází světlo určité vlnové délky skrz aerosol 

vzorku. Část tohoto světla je absorbována atomy prvku. Množství takto absorbovaného 

světla je změřeno. A zjištěné údaje jsou použity ke stanovení koncentrace daného prvku 

ve vzorku.
 8
 

V optické emisní spektrometrii (OES, AES) je vzorek vystaven dostatečně 

vysokým teplotám, které způsobí nejen disociaci na jednotlivé atomy, ale i jejich 

ionizaci.  Prvek setrvává v excitovaném stavu pouze po krátkou dobu a při přechodu do 

základního stavu dojde k vyzáření tepelné nebo radiační energie. Vyzařované světlo 

určitých vlnových délek je měřeno a využito ke stanovení koncentrace hledaného prvku. 

Jednou z výhod OES je použití vysokoteplotních zdrojů, kterého mohou vybudit 

několik prvků najednou. Všechny excitované atomy a ionty pak mohou vydávat své 

charakteristické záření ve stejnou dobu. Avšak může nastat problém interference 

spektrálních čar prvků, které by emitovaly záření při podobné vlnové délce.
 8
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 V atomové fluorescenční spektrometrii (AFS) je použit stejný budící 

zdroj jako u AAS, ale je použit k excitaci pouze jednotlivých prvků. Excitované atomy 

pak přecházejí do nižších stavů a lze opět měřit excitované záření podobně jako u OES. 

Selektivní excitace techniky AFS vede ke snížení počtu interferencí jednotlivých 

spektrálních čar. Pomocí AFS je však obtížné zjistit větší množství prvků obsažených 

ve vzorku pomocí jediného měření.
 8

 

 Další technika se nazývá atomová hmotnostní spektrometrie. Zabývá se 

měřením samostatně nabitých iontů uvnitř vzorku. Ionizované atomy jsou pak 

hmotnostním spektrometrem rozdělovány podle odlišné atomové hmotnosti, ne podle 

stavby elektronových obalů. 
8
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3.7. Atomová emisní spektrometrie (AES,OES) 
 

Atomová emisní spektrometrie se zabývá studiem záření vysílaného 

excitovanými atomy, případně ionty prvků. Zkoumanou látku lze do excitovaného stavu 

převést dodáváním energie (nejčastěji působením vysokých teplot). Setrvání v tomto 

stavu je pouze krátkodobé, a při přechodu do základního stavu vysílá vzorek záření, 

které je polychromatické, ale ne spojité. Záření se skládá z různých vlnových délek 

charakteristických pro jednotlivé prvky. Poloha čar ve spektru nám určuje kvalitativní 

složení vzorku, kdežto intenzita čar může být použita pro kvantitativní hodnocení 

vzorků. 
7
 

3.7.1. Emisní spektra 

Pro emisní spektrální analýzu využíváme záření o vlnových délkách 

od 10 do 1 500nm. V infračervené oblasti se nacházejí spektra od 800nm výše, od 200 

do 800nm se jedná o ultrafialovou a viditelnou oblast a pod 200nm o ultrafialovou 

vakuovou oblast.
 7
 

Emisní spektra vznikají na základě přechodů valenčních elektronů atomů prvků 

mezi různými energetickými stavy. Vznik jednotlivých čar ve spektru lze odvodit 

z na základě znalosti uspořádání atomu, kde je stav elektronů popsán kvantovými čísly. 

Pro přechody elektronů mezi jednotlivými energetickými stavy platí tato pravidla: 

- hlavní kvantové číslo, se může měnit libovolně, ale musí být provázeno 

změnou vedlejšího kvantového čísla 

- vedlejší orbitální kvantové číslo se může měnit o jedničku: ΔL = ± 1 

(dovolené jsou jen přechody s→p, p→s, p→d, d→p, atd.) 

- vnitřní kvantové číslo se může měnit o jedničku nebo zůstat stejné 

S rostoucím počtem elektronů roste i vzájemné ovlivňování magnetických polí 

elektronů a pro prvky se stoupajícím atomovým číslem roste možnost přechodů 

elektronů mezi jednotlivými hladinami a tím i složitost optického čárového spektra. 
7
  

Excitační energii je možné dodat jednotlivým atomům prvků, 

které jsou v plynném stavu, několika možnými způsoby, prostřednictvím termických 

srážek nebo absorpcí záření, fotonů. Rozlišujeme tři hlavní budící zdroje: 
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- Plamen 

- Elektrický výboj  

  oblouk 

 jiskra 

- Plazmové zdroje: 

 stejnosměrná plazma (DCP) 

 mikrovlnně indukovaná plazma (MIP) 

 indukčně vázaná plazma (ICP) 

Hodnoty budících energií jsou udávány v elektronvoltech (1ev = 1,6.10
-19

J). 

Potřebná budící energie je určována rozdíly jednotlivých energetických stavů atomu.
7 

Přehled přibližných hodnot budící energie přináší následující tabulka.  

Tab. 1: Přibližné hodnoty budící energie 
7
 

Alkalické kovy, kovy alkalických zemin 1,5-2eV plamen 

Kovy 5eV 

Nekovy (např. arsen) 6,6eV  

Plyny (např. dusík) 13,7eV  

 

V praxi nesmíme opomenout též vliv těkavosti analyzované látky, čím těkavější 

látka, tím intenzivnější záření.  

Se vzrůstající teplotou zdroje, vzrůstá též stupeň ionizace atomu a zároveň 

se snižuje intenzita spektra. U každého prvku je však pro detekci využíváno pouze 

některých čar. V praxi se nejčastěji využívají tabulky tzv. zbytkových čar – tedy čáry, 

které při postupném snižování koncentrace prvku ve vzorku zůstanou jako poslední. 

Jsou popsány příslušnou vlnovou délkou a relativní intenzitou čar. Přičemž 

nejintenzivnější čáry souvisí s přechodem elektronu do základního stavu. 
7
 

3.7.2. Uspořádání přístrojů pro AES 

 

 Přístroje používané pro atomovou emisní spektrometrii se skládají z budícího 

zdroje, spektrálního přístroje (optický systém s disperzním prvkem) a detektoru, který 
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slouží k vyhodnocení signálu.  Blokové schéma přístrojů pro AES znázorňuje 

následující obrázek.  

 

 

Obr. 3: Blokové schéma přístrojů pro atomovou emisní spektrometrii 
7
 

Zavádění vzorku 

 Některé z emisních zdrojů jsou navrženy pro použití pevných vzorků, ty jsou 

pak součástí elektrody. U plazmových zdrojů je pevný vzorek převeden na plyn, 

případně suchý aerosol, případně může být i přímo vnášen do plazmatu pomocí 

termicky odolné tyčky v grafitovém kelímku do spodní části plazmatu. Dále 

je u pevných vzorků možné využití výbojové abraze, nebo laserové ablace k vytvoření 

malého množství suchého aerosolu, který je nosným plynem transportován do výboje. 

Další technikou využitelnou pro pevné, ale i kapalné či suspenzní vzorky 

je elektrotermické odpařování. Kde principem je elektrický ohřev vzorku 

v elektrotermickém odpařováku a následné převedení par a suchého aerosolu 

do plazmatu. Plynné vzorky mohou být analyzovány přímo, ale kapalné musí být 

nejprve převedeny na aerosol pomocí zmlžovačů. K zavádění kapalných vzorků 

do plamene se nejčastěji používá pneumatických zmlžovačů. Vzorek se zmlží 

ve zmlžovači a vzniklý aerosol je poté veden na tzv. nárazovou kuličku, kde dojde 

k odstranění kapek přesahujících určitou velikost a vzniká jemný aerosol o velikosti 

částic 2-5µm. Dále je tento aerosol smíchán se směsí oxidovadla a paliva. Tyto procesy 

se odehrávají v mlžné komoře (nebo na ně komora přímo navazuje) vyrobené 

z inertního materiálu, ze které přivádí vzniklý aerosol k hořáku. Účinnost 

pneumatických zmlžovačů je poměrně nízká, neboť je využita pouze malá část vzorku, 

větší část vzorku odkape do odpadu.
 7,8,11,12
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 Typy pneumatických zmlžovačů: 

 Bez sacího účinku – pro viskóznější kapaliny, pro vzorky s vysokým 

obsahem solí 

o Babingtonův – kapalina stéká po zakulaceném povrchu k otvoru, 

kterým vysokou rychlostí proudí nosný plyn (argon), který 

roztříští kapalinu do malých kapiček viz obr. 4 

o fritový – roztok přiváděn na fritu, skrz kterou protéká nosný plyn 

o síťkový – tvořen dvěma platinovými síťkami, na vnitřní síťku 

stéká roztok, který je proudícím plynem unášen na druhou síťku, 

kde dojde k dalšímu rozrušení vzorku a vzniká aerosol 

Obr. 4: Banbingtonův nebulizér 
8
 

 

 Se sacím účinkem – nízká tolerance k obsahu solí viz obr. 5. 

o koncentrický (Meinhardův)  -vzorek je zaváděn kapilárou, 

k jejímuž ústí je přiváděn argon, nevýhodou úzké kapiláry jsou 

problémy s jejím častým ucpáváním 

o úhlový (cross-flow) – vysokorychlostní proud argonu směřuje 

kolmo ke špičce kapiláry přivádějící vzorek, menší problémy 

s ucpáním než u koncentrických 
7,8,11,12
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Obr. 5: a) koncentrický rozprašovač, b) úhlový rozprašovač 
8 

 a)      b) 

 

     

Další možností je ultrazvukové zmlžování, kde aerosol vzniká kmitáním 

piezoelektrické destičky na kterou je zaváděn vzorek. Vzniká poměrně velké množství 

aerosolu, které by při zavedení do plazmatu způsobilo zvýšené interference pozadí. 

Proto je nutná desolvatace rozpouštědla. Ta se provádí zavedením aerosolu nejprve 

do vyhřívané zóny a následně do chladné zóny. Tak dojde ke kondenzaci rozpouštědla 

a vzniku suchého aerosolu, který je zaváděn do plazmatu. Převod vzorku 

ultrazvukovým zmlžovačem na aerosol je mnohem účinnější než úprava pneumatickými 

zmlžovači. 
11

   

Budící zdroje 

A) Plamen 

 Oproti jiným zdrojům poskytuje plamen nižší budící energii a proto 

je využitelný pouze u prvků s nízkými excitačními potenciály. Plameny jsou tvořeny 

směsí paliva a oxidantu, nejčastěji se využívá kombinace acetylen-vzduch. Jednotlivé 

složky plamene musí mít co nejmenší vlastní emisi, aby nerušily průběh měření. 

Do plamene hořáku fotometru je vzorek zaváděn přímým vstřikováním roztoku, 

nebo ve formě jemného aerosolu, vytvořeného předem ve zmlžovači 

(používají se pneumatické zmlžovače – soustředné i jednodušší křížové). Aerosol 

vzorku je následně v plameni odpařen, probíhá disociace na jednotlivé atomy, které jsou 

následně excitovány a vysílají charakteristická čárová spektra pro stanovovaný prvek. 

Toto záření je dále rozkládáno disperzním systémem. Vybuzená spektra jsou velmi 

jednoduchá, a proto postačuje jednoduchý disperzní systém např. interferenční filtry. 

Avšak pokud by byl použit plamen acetylén-oxid dusný, bylo by vhodné použít 

minimálně střední disperze, jelikož již dochází k excitaci více prvků a získaná spektra 

jsou složitější. Dále je hodnocena intenzita vybrané spektrální čáry, která je úměrná 
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koncentraci prvku ve vzorku. Pro plamenovou fotometrii je uspořádání přístrojů 

obdobné atomovým absorpčním spektrometrům (většina těchto spektrometrů je zároveň 

vybavena i pro měření emise). 
7,11

 

Tab. 2: Vhodné vlnové délky, pro plamenovou emisní analýzu 
13

 

Prvek λ (nm) Prvek λ (nm) Prvek λ (nm) 

Ag 328,1 Hf 531,2 Re 346,1 

Al 396,2 Hg 253,7 Rh 343,5 

As 193,7 In 451,1 Ru 372,8 

Au 267,6 Ho 410,4 Sc 402,4 

B 518,0 Ir 550,0 Si 251,6 

Ba 455,4 K 766,5 Sm 476,0 

Be 234,9 La 442,0 Sn 317,5 

Bi 306,8 Li 670,8 Sr 460,7 

Ca 422,7 Lu 451,9 Ta 474,0 

Cd 326,1 Mg 285,2 Tb 534,0 

Ce 494,0 Mn 403,3 Te 486,6 

Co 345,4 Mo 390,3 Ti 334,9 

Cr 425,4 Na 589,0 Th 492,0 

Cs 455,5 Nb 405,9 Tl 377,6 

Cu 324,8 Nd 492,5 U 544,8 

Dy 404,6 Ni 325,5 V 437,9 

Er 400,8 Os 442,1 W 430,2 

Eu 459,4 Pb 405,8 Y 597,2 

Fe 372,0 Pd 363,5 Yb 398,8 

Ga 417,2 Pr 495,1 Zn 636,2 

Gd 622,0 Pt 265,9 Zr 360,1 

Ge 265,1 Rb 794,8   

 

B) Elektrický výboj: oblouk, jiskra 

 Tyto typy budících zdrojů dodají atomům vzorku vysokou energii, a proto 

v emisním spektru lze registrovat větší množství čar. Mimo čar excitovaných atomů, lze 
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nalézt i čáry ionizovaných prvků. Existuje více typů zařízení pracujících buď 

za atmosférického tlaku, nebo za sníženého tlaku. Mezi dvěma elektrodami 

(s charakteristickým proudem a napětím) přístroje vzniká elektrická jiskra nebo oblouk 

(stejnosměrný, střídavý). Při využití elektrického oblouku je trvání výboje neomezené. 

Ve spektru lze nalézt méně čar, převažují atomové čáry. Jistou nevýhodou je velká 

spotřeba vzorku. Stejnosměrný oblouk nalézá uplatnění hlavně v kvalitativní analýze 

prvků. Elektrický výboj, v němž je zdrojem jiskra, trvá pouze několik mikrosekund a ve 

spektru nalézáme hodně čar. Převažují iontové čáry. Výhodou je malá spotřeba vzorku 

a využití nalézá tento typ zdroje hlavně v kvantitativní analýze. Analyzovaný vzorek 

je obvykle umístěn do dutiny elektrody. A je používán převážně v práškové formě, 

pokud je vzorek ve formě roztoku, lze jej nejprve odpařit v dutině elektrody. 
8
 

Obr. 6: a) Excitace práškového vzorku stejnosměrným obloukovým výboje 

   b) Excitace kapalného vzorku jiskrovým výbojem 
7
 

a) b) 
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C) Plazmové zdroje 

Nejmodernější budícím zdrojem v oblasti atomové spektrometrie je využití 

plazmy. Je využíváno několik plazmových zdrojů: stejnosměrná plazma 

(DCP), mikrovlnně indukovaná plazma (MIP) a indukčně vázaná plazma (ICP). Plazma 

vzniká pomocí elektrického výboje ve snadno ionizovatelném plynu, nejčastěji 

je využíván argon. Pomocí těchto metod jsou generovány vysoké teploty (7000-8000 

K), což umožňuje stanovení většího spektra vzorků než předchozí způsoby.
 12

 

Stejnosměrná plazma vzniká průchodem konstantního proudu skrz plyn 

(argon) mezi dvěma nebo třemi elektrodami (viz obr. 7). Tato metoda se vyznačuje 

snadným provozem (nízká spotřeba argonu), robustností a využitelností pro rozdílné 

druhy matricí. Vzorky jsou pozorovány buď ve špičce plamene, případně v místech, kde 

je vzorek zaváděn do plamene. Tato místa se vyznačují největší hustotou excitovaných 

atomů, a lze tím dosáhnout většího odstupu signálu od šumu.
 12

 

Obr. 7: Schéma DCP zdroje
11

  

 

Mikrovlnně indukovaná plazma je využívána hlavně v plynové chromatografii. 

Je vhodná pro stanovení a halogenidů a nekovů. Mikrovlnně indukovaná plazma vzniká 

v dutině výbojové měděné trubice, kterou protéká helium. Využívá spíše detekce 
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pevných vzorků, pokud je zaváděn kapalný aerosol, je nutné využít elektrotermického 

odpařování.
 12

 

Indukčně vázaná plazma přinesla převrat v multielementární analýze. ICP 

je generována z radiofrekvenčního magnetického pole vyvolaného měděnou cívkou 

(chlazenou vodou nebo vzduchem), která je ovinuta okolo křemenné trubice 

(viz obr. 8).  Jako plyn je využíván argon, který proudí skrz křemennou trubici. Plazma 

vzniká předáním elektrické energie proudícímu plynu. První ionizační impuls je dodán 

z Tesla induktoru. Excitované atomy argonu se pak sráží s dalšími atomy argonu a tím 

se plazma sama udržuje vysokofrekvenčním proudem. Většinou se využívá frekvence 

27,12 nebo 40,68 MHz. 
12

 

Obr. 8: Schéma zdroje s indukčně vázanou plazmou pro AES 
12

 

 

 Důležitý je tvar plazmatu, nejvýhodnější je prstencový tzv. toroidální tvar. 

V prstenci je dosaženo teplot až 10 000 K a do středu prstence lze zavádět vzorek 

analyzovaného aerosolu, který se tak vypařuje do teplejších oblastí. Tím vzniká nízké 
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spojité pozadí (které vzniká emisí sloučenin v chladnějších částech plazmatu) a snižuje 

se riziko samoabsorpce. Díky tomu lze v ICP-AES využít nízké detekční limity.
 11

  

Optické systémy 

 

Nejprve je vzorek atomizován a excitován budícím zdrojem a dále vysílá 

polychromatický paprsek, který prochází štěrbinou, dochází k difrakci prostřednictvím 

mřížek, které v kombinaci se zrcadly dále směřují monochromatický paprsek 

na detektor. Rozklad pomocí hranolu se v dnešních spektrometrech již téměř nevyužívá.
 
  

Mřížky 

Mřížky jsou reflexní povrchy, které obsahují rovnoběžné, rovnoměrně rozložené 

vrypy.  Rozlišovací schopnost mřížek je úměrná počtu vrypů, a také závisí 

na vzdálenostech mezi jednotlivými vrypy. Při záření dopadajícím pod úhlem α 

bude úhel difrakce β charakterizován vztahem: 

sin α + sin β = k N λ 

N - počtem vrypů na milimetr N  

λ – vlnová délka 

k – řád difrakce 

Při konstantním úhlu α a konstantním N by se tedy úhel difrakce lišil pouze 

podle hodnoty k. Ke konstruktivním interferencím bude tedy docházet, pokud k bude 

prvního řádu (k =1) při vlnové délce λ, pokud bude druhého řádu bude paprsek 

vystupovat při vlnové délce  λ/2, třetího řádu λ/3 atd. 
12

 

Získaná spektra jednotlivých řádů se překrývají, takže nežádoucí vlnové délky 

je zapotřebí odstranit a to buď pomocí interferenčních filtrů, nebo zvolit detektory 

se selektivní odezvou, nebo zařadit dělič řádů. 
7
 

 Rovné mřížky byly postupně nahrazeny holografickými mřížkami. Kde jsou 

rovnoběžné vrypy nahrazeny vlnami, na základě záření přicházejícího od skutečné 

mřížky. Mřížky vyrobené z interferenčních vzorů jsou vytvářeny dvěma synchronními 

lasery. Interference laserů jsou vyryty do fotosenzitivního filmu. Takto zhotovené 
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mřížky jsou přesnější než mechanicky vytvořené mřížky, avšak jasnost holografických 

mřížek je nižší z důvodu sinusového profilu drážek. 

Speciálním typem disperzního zařízení jsou tzv. echelle mřížky, které dosahují 

velké disperze i při malých rozměrech. Využívají vyšších řádů spektra a tím dosahují 

i vyšší disperze. Echelle mřížka obsahuje 8-80 vrypů. Jednotlivé vrypy v echelle mřížce 

jsou stupňovitě uspořádány (viz obr. 9), a je využíváno odrazů od úzkých ploch 

jednotlivých vrypů. Každý stupeň je mnohonásobně širší než vlnová délka dopadajícího 

záření a dochází tedy k překryvu jednotlivých řádů spektra. Z tohoto důvodu je tedy 

nutné k dalšímu rozkladu použít sekundární disperzní prvek. Kombinací dvou 

disperzních prvků je získáno dvourozměrné spektrum, které je pak promítáno dále na 

apreturní clonu (plocha s velkým počtem přesných kruhových clon). 
11 

  

Obr.9: Odraz záření na echelle mřížce. 
11

 

 

 

Z hlediska uspořádání rozlišujeme tři skupiny spektrometrů: 

- sekvenční 

o  snímají emisní spektrum postupně 

o měří intenzitu záření dopadajícího do výstupní štěrbiny, a postupně 

mění vlnovou délku 

o postupná analýza jednotlivých prvků 

o disperzní prvek – monochromátor, nejběžnější uspořádání 

Czerny-Turner (uspořádání zrcadlo-mřížka-zrcadlo, pootočením 

mřížky lze měnit Δλ dopadající do výstupní štěrbiny), nebo využité 

echelle monochromátoru
11
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- simultánní  

o snímají intenzitu dopadajícího záření ve více výstupních štěrbinách 

současně 

o výstupní štěrbina je nastavena na konkrétní vlnovou délku a má 

vlastní fotonásobič (štěrbina + fotonásobič = kanál) 

o rychlá analýza, avšak lze měřit pouze prvky, pro které máme 

přednastavený kanál 

o disperzní prvek - polychromátor typu Paschen-Runge (viz obr. 10), 

kde na Rowlandově kružnici jsou uspořádány pevné výstupní 

štěrbiny s pohyblivým fotonásobičem, difrakční mřížka a pohyblivá 

vstupní štěrbina
11

 

Obr. 10:  Příklad monochromátoru typu Paschen-Runge. 
11

 

 

1 – pohyblivá vstupní štěrbina (slouží ke kalibraci vlnových délek), 2- konkávní 

difrakční mřížky, 3 – systém 255 pevných výstupních štěrbin, 4 – pohybující se 

fotonásobič, 5- Rowlandova kružnice  

 

 

- simultánně – sekvenční 

o kombinují výhody předchozích 

o umožňují simultánní snímání celého emisního spektra
11
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Detektory 

 

Vizuální indikace a indikace na fotografické desky se v dnešní době uplatňuje 

zcela výjimečně. Nejčastěji se využívá detekce pomocí fotonásobičů 

(PMT photo-multiplier tube – viz obr. 11). Které měří intenzitu na ně dopadající 

izolované emisní čáry. PMT je vakuová trubice, která obsahuje fotosenzitivní materiál. 

Záření emisní čáry dopadá na fotokatodu, která emituje elektrony, které jsou 

urychlovány směrem k dynodě. Na dynodě dojde k několikanásobnému zmnožení 

elektronů, které na ni dopadají. Tyto sekundární elektrony pak dopadají na další dynody 

(v PMT se obvykle využívá 9-16 dynod)a dochází tak k dalšímu zmnožení elektronů. 

Z poslední dynody putují multiplikované elektrony na anodu. Z jednoho fotonu 

dopadajícího na fotokatodu a následným průchodem přes 9 dynod může vzniknout až 

106 sekundárních elektronů. Elektrický signál na anodě je úměrný signálu fotonu 

dopadajícího na fotokatodu a tedy intenzitě záření. Existuje několik typů fotonásobičů, 

které se liší vstupním otvorem, nebo citlivostí fotokatody. Výhodou fotonásobičů je 

možnost detekce, nejen prvků se silnější intenzitou záření, ale i prvků s nízkou 

intenzitou emitovaného záření. 
8,12

 

Obr. 11:  Jednotlivé vrstvy PMT – fotokatoda, dynody a anoda
8
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 Mezi moderní detekční systémy patří technologie založené na přenosu náboje 

CTD (Charge Transfer Devices). Tyto detektory jsou typu polovodičů. Nejčastěji jsou 

tvořeny křemíkem nebo germaniem. Princip detekce je založen na vniku páru elektron-

díra. Fotocitlivé prvky jsou umístěny v řadách a sloupcích, a pokud tyto prvky přijmou 

záření (foton) dojde k uvolnění elektronu, který putuje k anodě (viz obr. 12).  Elektrický 

signál je přímo úměrný detekovanému záření (energii, která se absorbovala aktivní 

vrstvou detektoru). Ve spektroskopických zařízeních lze využít plošné detektory CCD 

(Charge Coupled Devices). Kde jsou na tenké polovodičové destičce 

(nejčastěji křemíkové) naneseny elektrody v pravidelné mřížce (vytvářejí buňky pixely). 

Tyto elektrody odvádějí přijímaný signál, elektrony jsou tedy uvolněny z povrchu 

fotocitlivého prvku. Citlivost těchto detektorů bývá účelně zvýšena pro UV oblast. 

Druhým typem CTD detektorů jsou detektory se vstřikováním náboje 

(CID-charge injection devices), kde nedochází k uvolnění elektronů z povrchu, 

elektrony tedy zůstávají uvnitř látky a pokud na polovodič přiložíme vnější elektrické 

pole, dojde ke zvýšení vodivosti. Tento typ detektorů je využíván u indukčně vázané 

plazmy, elektrického výboje či jiskry a je vhodný pro semikvantitativní analýzu. 

 Tyto fotodiody jsou často seskupovány do lineárních řad fotodiodových prvků 

(lineární zobrazovací senzory – PDA, Photodiode Arrays), nebo jiných speciálních 

sestav. Signál z jednotlivého fotodiodového prvku se odečítá individuálně a velikost 

signálu odpovídá množství záření dopadajícího na jednotlivé fotodiodové prvky. 
8,12,14,15

 

Obr. 12:  Absorpce fotonu křemíkovou vrstvou a vznik páru elektron-díra.
8
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3.7.3 Analytické aplikace 

 

Kvalitativní analýza využívá charakteristických spektrálních čar o určité vlnové 

délce k důkazu přítomnosti prvků ve vzorku a to jak kovových tak nekovových. 

K identifikaci hledaného prvku slouží tabulky spektrálních čar, kde jsou čáry seřazeny 

podle vlnových délek a přirazeny ke konkrétním prvkům. Nejobsáhlejší jsou 

Harrisonovy tabulky. Některé tabulky jsou dostupné i v online verzi např. na National 

Institute of Standard and Technology (NIST), USA. Z této databáze lze čerpat 

informace o emisních čarách různých prvků, u kterých lze zadat rozmezí použité 

excitační energie. Nebo lze vyhledávat podle oblasti použité excitační energie prvky, jež 

emitují spektrální čáry v dané oblasti. 
7
 

Většinou dojde k zobrazení většího počtu spektrálních čar a může dojít k jejich 

překryvu, tzv. koincidenci čar, toto riziko vzrůstá při použití disperzního prvku s nižší 

rozlišovací schopností. Pro prokázání prvku je nutné identifikovat alespoň 

tři charakteristické čáry daného prvku. Nejvíce jsou využívané rezonanční čáry, neboli 

zbytkové, které jsou nejintenzivnější.
 7
 

Kvantitativní analýza využívá závislosti mezi koncentrací prvku a intenzitou 

jeho čáry. Tuto závislost popisuje Lomakinův vztah
11

: 

Iλ = a.c
b
 

Iλ – intenzita spektrální čáry při příslušné vlnové délce λ 

a – koncentrace prvku v plazmatu výboje 

b – samoabsorbce 

Při vlastní kvantitativní analýze lze využít dvou různých metod – metody 

kalibrační křivky, nebo metody standardního přídavku.  

Metoda kalibrační křivky 

Pro běžné měření se připravují a měří tři porovnávací roztoky stanovovaného 

prvku a kontrolní roztok. Připraví se roztok zkoušené látky a nejméně tři porovnávací 

roztoky stanovovaného prvku.  



37 

 

Optimální kalibrační hodnoty jsou mezi 0,7 násobkem a 1,3 násobkem 

očekávaného obsahu stanovovaného prvku. Při zkouškách na čistotu jsou kalibrační 

hodnoty mezi detekčním limitem a 1,2 násobkem limitu specifikovaného pro 

stanovovaný prvek. Jakákoliv zkoumadla používaná k přípravě zkoušeného roztoku se 

přidávají k porovnávacím roztokům ve stejné koncentraci. Ze získané kalibrační křivky 

je pak možné odečíst koncentraci stanovovaného roztoku. 
2
 

Metoda standardního přídavku 

Do nejméně tří stejných odměrných baněk se přidají stejné objemy roztoků 

zkoušené látky připravené, jak je předepsáno. Do každé baňky kromě jediné se přidá 

postupně se zvyšující objem porovnávacího roztoku obsahujícího známou koncentraci 

stanovovaného prvku tak, aby se připravila série roztoků obsahujících stoupající 

koncentraci daného prvku, které poskytují odezvu v lineární části kalibrační křivky, je-li 

to možné. Obsah každé baňky se zředí rozpouštědlem po značku a proměří se. K zjištění 

koncentrace stanovovaného prvku je nutné vypočítat lineární rovnici grafu za použití 

metody nejmenších čtverců.
 2
 

Výtěžnost 

Pro stanovení obsahu by se měla získat výtěžnost 90% - 110%. Zkouška není 

platná, jestliže výtěžnost stanovení stopového prvku je mimo rozmezí 80% - 120%  

teoretické hodnoty.
 2

 

Opakovatelnost 

Opakovatelnost se vyjadřuje jako odhad relativní směrodatné odchylky (RSD) 

v procentech. Pro stanovení obsahu je povolena směrodatná odchylka nejvýše 3% a pro 

zkoušku nečistot nejvýše 5%. 
2
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3.8. Shimadzu AA 7000 Series 
 

Diplomová práce byla měřena za použití přístroje Shimadzu AA 7000 Series, 

který patří mezi moderní atomové absorpční spektrometry. Přístroj je vybaven 

Double-beam optikou, která využívá vyvinuté 3D dvojité paprskové optiky 

(viz obr. 13). 
16

 

Obr.13: Double-beam optika
16

 

 

Dále je přístroj vybaven automatickou optimalizací průtoku plynů. Rychlost 

průtoku plynu se mění dle rozdílu naměřené absorbance mezi kontrolním (blank) a 

standardním vzorkem. Obdobně lze automaticky nastavit i výšku hořáku, která je 

důležitá pro citlivost analýzy. K detekci je využíváno pouze malých objemů vzorků. Pro 

kontinuální přívod vzorku do plamene je zapotřebí alespoň 1 ml vzorku.  Během 

jednoho záběru do plamene je využito 50-90 µl vzorku. 
16
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Kvantifikace je založena na výšce a ploše píku získaného signálu. Použití 

malého množství vzorku má hned několik výhod, i pro multielementární analýzu stačí 

malé množství vzorku, a navíc nedochází k ucpávání hořáku solemi obsaženými ve 

vzorku. 
16

 

Jako nosný plyn je používána směs acetylen-vzduch. Je tedy nutné, aby byl 

přístroj vybaven bezpečnostními prvky. Shimadzu AA 7000 Series měl jako jeden 

z prvních přístrojů snímač vibrací, který při detekci vibrací v okolí automaticky zhasne 

plamen. Přístroj je též vybaven detektorem pro únik plynu. Dalším bezpečnostním 

prvkem, je automatické zapalování a zhášení plamene. Aby se zabránilo neúmyslnému 

provozu tak je nutné při zapalování stisknout oba vypínače současně, aby došlo 

k zažehnutí plamene. 
16

 

Při měření atomové absorpce je využíváno dvojité korekce pozadí. Korekci 

pozadí je možné nastavit pro každý vzorek, což zajišťuje přesné a spolehlivé výsledky 

analýzy. Je možné využít SR metody korekce pozadí (přesnější), a metody-D2 korekce 

pozadí (deuteriové lampy).
 16

 

Přístroj využívá WizAArd Software, prostřednictvím kterého jsou nastavovány 

podmínky měření a zpracovávány výsledky. 
16

 

Sestava přístroje pro plamenovou analýzu 

 

Základní vybavení:  

Rozsah vlnových délek - 185,0 – 900,0 nm 

Monochromátor - Typu Czerny-Turner 

Detektor - Fotonásobič (trubice) 

Korekce pozadí - BGC-SR, BGC-D2 

Počet lamp - 6 lamp, 2 mohou svítit současně 

Možnosti lamp - Emise, Non-BGC, BGC-SR, BGC-D2 

Hořák - Titanový, vzduchem chlazený 

Nebulizer - Pt-Ir kapilára 

         
16
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Přístroj AA-7000F má hořák umístěn v atomizéru mísící komory. V hlavě 

hořáku je standardní štěrbina o délce 10 cm. Tento hořák je vhodný pro použití 

v kombinaci plynu acetylen-vzduch. Na následujícím obrázku je znázorněn modul 

hořáku. 
13 

Obr. 14: Modul hořáku. 
13

 

 

 

1 – hlava hořáku, 2 – zásuvka hořáku, 3 – nebulizér, 4 upevňovací šrouby a 

deska nebulizéru, 5 – komora, 6 – míchací zařízení, 7 – U- trubice (odvod velkých 

částic) 
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4. Experimentální část 
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4.1. Materiály a pomůcky 

 

4.1.1. Chemikálie 

 

V této práci byly použity přípravky: 

 Tardyferon – tablety s řízeným uvolňováním, 1 tableta s řízeným 

uvolňováním obsahuje 256,3 mg  ferrosi sulfas sesquihydricus 

(což odpovídá80 mg železa),  

- Šarže G02152 

- Vzhled a složení: Tablety jsou lesklé, sytě růžové barvy.  Jádro tablety: kyselina 

askorbová, mukoproteosa, bramborový škrob, methakrylátový kopolymer typ S, 

triethyl-citrát, povidon, mastek, magnesium-stearát, hydrogenovaný ricinový 

olej, hydrát trikřemičitanu hořečnatého. Potah tablety: mastek, oxid titaničitý, 

rýžový škrob, hlinitý lak erythrosinu,  karnaubský vosk,   methakrylátový 

kopolymer typ E, sacharosa. 
17

 

 Sorbifer durules – jedna tableta obsahuje ferrosi sulfas hydricus 320 mg 

[odpovídá 100 mg Fe2+] a acidum ascorbicum 60 mg,  

-  šarže F184N0710 

- Vzhled a složení: Tablety jsou potahované, mírně konvexní, čočkovitého tvaru. 

Jádro:povidon, polyethylen, karbomer 934, magnesium-stearát, potahová 

vrstva: hydroxypropylmethylcelulosa, makrogol 6000, oxid titaničitý, žlutý 

oxid železitý, tvrdý parafin
18
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 Maltofer  - železo obsaženo ve formě – polymaltosum ferricum 178,6 mg, 

odp. 50 mg železa (Fe 3+) ve formě komplexu s maltózou v 1 ml (20 kapek) 

- šarže 036101 

- Vzhled a složení: tmavě hnědý roztok, pomocné látky: sacharosa, sodné soli 

methylparabenu a propylparabenu, smetanové aroma, roztok hydroxidu 

sodného 1 mol/l, čištěná voda. 
19

 

 

Další použité chemikálie: 

 Síran železnatý heptahydrát 

 kyselina sírová, Penta 

 kyselina chlorovodíková, Penta 

 Voda čištěná, Millipore 

 

 

4.1.2. Přístroj 

 

 Shimadzu AA-7000 Series 

 plamen: acetylen – vzduch 

 PC program – WizAArd Launcher Application 

 verze 5.0.0.0 

4.1.3. Další přístroje 

 

 Digitální váhy Sartorius AG typ A200S, Německo  

 Ultrazvuková lázeň K10, Kraintek, Slovensko  

4.1.4. Pomůcky 

 

 kádinky, odměrné baňky, zkumavky, dělené pipety, injekční stříkačky, 

nylonové membránové filtry – 0.45µm, stojan na zkumavky, vážící 

lodička, špachtle, lžičky 
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4.2. Příprava roztoků 

4.2.1. Kalibrační křivka 

 

Příprava roztoků pro kalibrační křivku: 

Kalibrační křivka byla vytvořena na základě třech roztoků o různých 

koncentracích, vzniklých rozpuštěním FeSO4.7H20. 

Do 100 ml odměrné baňky bylo naváženo 0,5973 g FeSO4.7H20 (vypočítaná 

navážka: 597,3357 µg FeSO4.7H20 ), doplněno čištěnou vodou po rysku (příp. roztokem 

příslušné kyseliny - 0,1M H2SO4; 0,25M H2S04;  0,1M HCl; 0,25 M HCl).  Byl tedy 

vytvořen zásobní roztok o koncentraci 1,2 mg/ml Fe
2+.

 Po důkladném protřepání byly ze 

zásobního roztoku připraveny požadované roztoky pro kalibrační křivku, doplněné 

čištěnou vodou nebo roztokem příslušné kyseliny. 

-  40 µg/ml  3,4 ml připraveného roztoku se odpipetovaly do 100 ml baňky 

-  80 µg/ml  6,7 ml připraveného roztoku se odpipetovalo do 100 ml baňky 

-  120 µg/ml 10 ml připraveného roztoku se odpipetovalo do 100 ml baňky 

   Tímto byla vytvořena sada třech roztoků pro kalibrační křivku o koncentracích 

120 µg/ml; 80 µg/ml a 40 µg/ml Fe
2+

. 

Podmínky měření kalibrační křivky: 

 nutné proměřit kalibrační křivku před každým novým stanovením 

 korelační koeficient musí být nejméně 0,99 

 λ = 372,0 nm 

 Line Search – roztok o koncentraci 120,0 µg/ml 

 vynulování, blank – čištěná voda 

 poloha hořáku – rovně 

4.2.2. Roztoky léčivých přípravků obsahujících železo  

 

Léčivé přípravky obsahující železo (Sorbifer durules tbl., Tardyferon tbl., 

Maltofer gtt.) byly proměřovány v čištěné vodě, v různých koncentracích kyseliny 

chlorovodíkové a kyseliny sírové. 
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Příprava roztoků LP 

Vždy 1 tableta byla vložena do 100 ml odměrné baňky. Odměrná baňka poté 

byla doplněna čištěnou vodou, nebo připraveným roztokem kyseliny. V případě 

Maltoferu  bylo pipetou odebráno 0,1 ml roztoku Maltoferu do 100 ml baňky a odměrná 

baňka byla též doplněna čištěnou vodou, nebo připraveným roztokem kyseliny. 

4.2.3 Příprava roztoků kyselin: 

Z koncentrované kyseliny sírové byly připraveny roztoky o koncentraci 0,1 M 

a 0,25 M. Pipetou bylo odebráno požadovaného množství koncentrované kyseliny 

sírové do odměrné baňky a doplněno čištěnou vodou po rysku. Od každého roztoku 

bylo připraveno 1000 ml požadované koncentrace. Stejným způsobem byly připraveny 

i roztoky z koncentrované kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,1 M a 0,25 M. 

4.2.4. Úprava vzorků před analýzou 

a) Rozpouštění v čištěné vodě + 15 min ultrazvuková lázeň 

Vždy 1 tableta byla vložena do 100 ml odměrné baňky. Odměrná baňka poté 

byla ze 2/3 naplněna čištěnou vodou, v případě Maltoferu  bylo odebráno 0,1 ml do 100 

ml baňky. Od každého typu léčivého přípravku, byly připraveny vždy tímto způsobem 

tři roztoky. Takto připravené roztoky byly vloženy do ultrazvukové lázně na 15 minut. 

Po vychladnutí na laboratorní teplotu byl obsah baněk doplněn po rysku čištěnou vodou 

a řádně promíchán. Z připravených roztoků Tardyferonu a Sorbiferu, bylo pipetou 

odebráno vždy 10 ml do 100 ml odměrných baněk, a doplněno po rysku čištěnou vodou. 

Roztoky Maltoferu se již dále neředily. Po důkladném protřepání, byly roztoky 

proměřeny na přístroji.  

Obdobně byly připraveny roztoky s 0,1M H2SO4; 0,25M H2S04 a 0,1M HCl. 

b) Rozpouštění v čištěné vodě přes noc 

Dle odstavce – Příprava roztoků LP (4.2.2.) byly připraveny roztoky, které byly 

ponechány přes noc v laboratoři. Následující den, byly baňky vloženy na 15 min. 

do ultrazvukové lázně. Poté doplněny po rysku čištěnou vodou. Z připravených roztoků 

Tardyferonu a Sorbiferu bylo pipetou odebráno vždy 10 ml do 100 ml odměrných 

baněk, a doplněno po rysku čištěnou vodou. Roztoky Maltoferu se již dále neředily. 

Po důkladném protřepání, byly roztoky proměřeny.  

Obdobně byly připraveny roztoky s 0,1M H2SO4; 0,25M H2S04 a 0,1M HCl. 
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c) Rozpouštění v čištěné vodě + 15 min ultrazvuková lázeň 

Dle bodu 4.2.2. byly připraveny roztoky, které byly vloženy na 15 min 

do ultrazvukové lázně, u tablet Sorbiferu bylo použití ultrazvukové lázně prodlouženo 

na 45 min.. Poté byly roztoky doplněny čištěnou vodou po rysku. Po důkladném 

protřepání, bylo z baněk s roztoky Sorbiferu a Tardyferonu pipetou odebráno 10 ml 

a dáno do 100 ml odměrných baněk, a doplněno po rysku čištěnou vodou. Roztoky 

Maltoferu se již dále neředily. Po důkladném protřepání, byly roztoky proměřeny.  

4.2.5. Měření rozdrcených tablet Sorbiferu a Tardyferonu 

Nejprve bylo zváženo deset tablet Sorbifer Durules a deset tablet Tardyferonu. 

Ze získaných údajů byla spočítána průměrná hmotnost jedné tablety.  

Sorbifer durules tbl.  

Celková hmotnost 10 tbl. 4,5608 g 

Průměrná hmotnost 1 tablety 0,4561 g 

 

Tardyferon tbl.  

Celková hmotnost 10 tbl. 6,6114 g 

Průměrná hmotnost 1 tablety 0,6611 g 

 

Následně byly tablety Sorbiferu (příp. Tardyferonu) rozdrceny v třence. 

Ze směsi rozdrcených tablet Sorbiferu (příp. Tardyferonu) byly naváženy 3 vzorky, 

které se svou hmotností blížily průměrné hmotnosti jedné tablety. Tyto navážky pak 

byly vloženy do 100 ml odměrných baněk, které byly doplněny čištěnou vodou 

(příp. 0,1M kyselinou sírovou) po rysku. Po řádném protřepání, bylo z roztoků 

odebráno vždy 10 ml do 100 ml odměrných baněk, doplněno ze 2/3 čištěnou vodou 

(příp. kyselinou sírovou). Vše bylo důkladně protřepáno, doplněno po rysku a následně 

proměřeno.  
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5. Výsledky a diskuze 
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5.1. Měření roztoků připravených z nedrcených tablet a 

kapek Maltoferu 
Při vlnové délce λ = 372,0 nm, byla proměřena kalibrační křivka z připravených 

roztoků FeSO4.7H20 dle článku 4.2.1. 

Záznam kalibrační křivky pro měření uvedené v tab.4 

 

Dále byly proměřovány připravené roztoky vzorků: 

Dle ČL 2009 je požadována výtěžnost 90% až 110%. Zkouška není považována 

za platnou, pokud je výtěžnost stanovovaného prvku mimo rozmezí 80% až 120% 

teoretické hodnoty. 

 Sorbifer durules tbl. - 1 tableta obsahuje – 100 mg Fe
2+ 

- požadované množství Fe
2+

 ve vzorku 

o  dle  ČL 2009:  90 – 110 µg/ml 

 Tardyferon tbl. - 1 tableta obsahuje – 80 mg Fe
2+ 

- požadované množství Fe
2+

 ve vzorku  

o dle  ČL 2009:  72 – 88 µg/ml 

Maltofer gtt. -  v 1ml je obsaženo  – 50 mg Fe
3+ 

- požadované množství Fe
3+ 

ve vzorku  

o dle  ČL 2009:  45 – 55 µg/ml 
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Jako první bylo prováděno rozpouštění tablet v čištěné vodě dle 4.2.4. b) a c). 

Získané výsledky jsou uvedeny v tabulce 3. 

Tab. 3: Rozpouštění LP ve vodě za různých podmínek 

 Přes noc Ultrazvuková lázeň 15 min. 

 Vzorek 1  
c Fe (µg/ml) 

Vzorek 2  
c Fe (µg/ml) 

Vzorek 3  
c Fe (µg/ml) 

Vzorek 1  
c Fe (µg/ml) 

Vzorek 2  
c Fe (µg/ml) 

Vzorek 3  
c Fe (µg/ml) 

Sorbifer 

durules  
1 tbl.– 100 mg Fe2+ 

Rozmezí ČL 2009 

90 – 110 µg/ml Fe2+ 

94, 26 92, 90 93,64 46,02 41,02 42,85 

Tardyferon  
1 tbl.– 80 mg Fe2+ 

Rozmezí ČL 2009 

72 – 88 µg/ml Fe2+ 

78,42 80,07 81,53 76, 73 75,94 76,01 

Maltofer gtt. 
1ml – 50 mg Fe3+ 

Rozmezí ČL 2009 

45 – 55 µg/ml Fe2+ 

23,81 19,24 21,06 18, 65 24, 35 20,52 

 

Roztoky vzorků Sorbiferu, pokud byly ponechány v čištěné vodě přes noc, 

vyhovovaly požadavkům ČL 2009, za použití pouze ultrazvukové lázně po dobu 15 min 

i prodloužením času na 45 min, naměřené koncentrace daným podmínkám 

nevyhovovaly. Roztoky Tardyferonu vyhovovaly v obou případech. Roztoky Maltoferu 

gtt. v čištěné vodě neposkytovaly uspokojivé výsledky v žádném z provedených měření. 

Následně bylo provedeno měření za použití různých koncentrací kyseliny 

sírové dle 4.2.4. a) viz tab. 4. Roztoky kyseliny byly připravené dle 4.2.3 

Tab. 4: Rozpouštění LP v 0,1 M H2SO4 a  0,25 M H2SO4 + ultrazvuková lázeň 15 min 

 0,1 M H2SO4 0,25 M H2SO4 

 Vzorek 1  
c Fe (µg/ml) 

Vzorek 2  
c Fe (µg/ml) 

Vzorek 3  
c Fe (µg/ml) 

Vzorek 1  
c Fe (µg/ml) 

Vzorek 2  
c Fe (µg/ml) 

Vzorek 3  
c Fe (µg/ml) 

Sorbifer 

durules  
1 tbl.– 100 mg Fe2+ 

Rozmezí ČL 2009 

90 – 110 µg/ml Fe2+ 

43,86 52,95 48,61 42,75 55,59 49,13 

Tardyferon  
1 tbl.– 80 mg Fe2+ 

Rozmezí ČL 2009 

72 – 88 µg/ml Fe2+ 

79,23 81,39 78,61 87,53 86,73 87,01 

Maltofer gtt. 
1ml – 50 mg Fe3+ 

Rozmezí ČL 2009 

45 – 55 µg/ml Fe2+ 

50,09 48,94 49,72 53,18 52,42 52,94 
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Roztoky vzorků Sorbiferu a Tardyferonu neposkytovaly vyhovující výsledky. 

Roztok Maltoferu vyhovoval podmínkám ČL 2009 v 0,1 M H2SO4 i  0,25 M H2SO4 

Dále bylo provedeno měření za použití různých koncentrací kyseliny 

chlorovodíkové. Vzorky byly přpraveny dle 4.2.4. a)  (viz tab.5). 

Tab. 5: Rozpouštění LP v 0,1 M HCl a  0,25 M HCl + ultrazvuková lázeň 15 min 

 0,1 M HCl 0,25 M HCl 
 Vzorek 1  

c Fe (µg/ml) 

Vzorek 2  
c Fe (µg/ml) 

Vzorek 3  
c Fe (µg/ml) 

Vzorek 1  
c Fe (µg/ml) 

Vzorek 2  
c Fe (µg/ml) 

Vzorek 3  
c Fe (µg/ml) 

Sorbifer 

durules  
1 tbl.– 100 mg Fe2+ 

Rozmezí ČL 2009 

90 – 110 µg/ml Fe2+ 

69,56 58,18 64,02 68,04 69,46 69,15 

Tardyferon  
1 tbl.– 80 mg Fe2+ 

Rozmezí ČL 2009 

72 – 88 µg/ml Fe2+ 

89,29 90,62 88,51 85,43 86,15 84,72 

Maltofer gtt. 
1ml – 50 mg Fe3+ 

Rozmezí ČL 2009 

45 – 55 µg/ml Fe2+ 

57,55 59,10 58,31 59,80 61,38 59,25 

 

Roztoky vzorků Sorbiferu poskytovaly nižší koncentraci, než je požadovaná 

dle ČL 2009. Roztoky vzorků Tardyferonu ve většině případů vyhovovaly daným 

podmínkám. Roztoky Maltoferu vyhovovaly podmínkám ČL 2009 . 

5.2. Měření roztoků připravených z rozdrcených tablet 

Tablety Sorbiferu jsou potahované a svůj čočkovitý tvar si zachovávají i po 

ponechání v čištěné vodě přes noc. Proto bylo provedeno měření s rozdrcenými 

tabletami. Roztoky byly připraveny za použití čištěné vody a 0,1 M kyseliny sírové, dle 

článku 4.2.5. Výsledky měření pro tablety Sorbiferu durules jsou zaznamenány 

v tabulkách 6 a 7, a pro tablety Tardyferonu v tabulkách 8 a 9. 

Tab. 6: Koncentrace Fe
2+

 v čištěné vodě, (rozmezí ČL 2009: 90 – 110 µg/ml Fe
2+ 

).   

Sorbifer durules Navážka (g) c Fe
2+

 (µg/ml) 

č. 1 0,4561 104,82   

č. 2   0,4559 104,79   

č. 3 0,4562 106, 52  

průměr  105,38   

RSD 

ČL 2009 - RSD ≤ 3,0 % 

 1,19 
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Tab. 7: Koncentrace Fe
2+

 v 0,1 M H2SO4, (rozmezí ČL 2009: 90 – 110 µg/ml Fe
2+ 

). 

Sorbifer durules Navážka (g) c Fe
2+

 (µg/ml) 

č. 1 0,4563 105,82  

č.2  0,4561 103,88  

č. 3 0,4565 103,16  

průměr  104,29  

RSD 

ČL 2009 - RSD ≤ 3,0 % 

 1,32 

 

Připravené roztoky rozdrcených tablet Sorbiferu vyhovovaly požadavkům ČL 

2009.  

Dále bylo provedeno měření rozdrcených tablet Tardyferonu. Roztoky vzorků 

byly připraveny dle článku 4.2.5 

 

Tab. 8: Koncentrace Fe
2+

 v čištěné vodě, (rozmezí ČL 2009: 72 – 88 µg/ml Fe
2+ 

).   

Tardyferon Navážka (g) c Fe
2+

 (µg/ml) 

č. 1 0,6608 80,60  

č. 2   0,6612 85, 31 

č. 3 0,6609 84, 01 

průměr  83,31  

RSD 

ČL 2009 - RSD ≤ 3,0 % 

 2,91 

 

 

Tab. 9: Koncentrace Fe
2+

 v 0,1 M H2SO4, (rozmezí ČL 2009: 72 – 88 µg/ml Fe
2+ 

). 

Tardyferon Navážka (g) c Fe
2+

 (µg/ml) 

č.1 0,6610 83,24  

č.2  0,6608 84,08  

č. 3 0,6611 79,96  

průměr  82,43  
RSD  

ČL 2009 - RSD ≤ 3,0 % 

 2,64 
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5.3. Výsledky kontrolního měření 
Pro ověření výsledků bylo provedeno kontrolní měření. Připravené roztoky 

se nechaly stát přes noc a ráno byly vloženy na 15 min do ultrazvukové lázně 

a proměřeny viz 4.2.4 b). Výsledky jsou zaznamenány v tabulce 10. 

 

Z kontrolního měření vyplývá, že pokud se roztoky připravené z tablet Sorbiferu 

nechají stát přes noc, dojde k uvolnění potřebného množství Fe
2+

 a naměřené 

koncentrace vyhovují podmínkám ČL 2009. Koncentrace roztoků Tardyferonu vyhovují 

ČL 2009, pouze za rozpuštění v čištěné vodě a v kyselině sírové. Při rozpuštění 

v kyselině chlorovodíkové byla naměřena vyšší koncentrace Fe
2+

. Roztoky připravené 

z kapek Maltoferu vyhovovaly ČL 2009 pouze při rozpuštění v kyselině sírové, 

u roztoků v kyselině chlorovodíkové byla naměřena vyšší koncentrace Fe
3+

 a u roztoků 

připravených za použití čištěné vody byla naměřena nižší koncentrace iontů Fe
3+

.  

Pro vypracování úlohy pro studenty byly na základě získaných výsledků 

vybrány roztoky Tardyferonu v čištěné vodě v kombinaci s ultrazvukovou lázní a roztok 

kapek Maltoferu v 0,1M H2SO4 . Roztoky tablet Sorbiferu nejsou v rámci praktických 

cvičení využitelné, neboť by bylo nutné je připravit předcházející den. 
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Tab. 10: Kontrolní měření (vzorky přes noc + 15 min. ultrazvuková lázeň) 

 

V
zo

re
k

 

0,1 M H2SO4 0,25 M H2SO4 

 

0,1 M HCl 
 

0,25 M HCl H2O 

Sorbifer durules  

1 tbl.– 100 mg Fe
2+

 

Rozmezí ČL 2009 

90 – 110 µg/ml Fe
2+

 

1. 101,30 100,85 101,75 102,58 93,57 

2. 105,23 101,02 103,54 104, 21 95,18 

3. 103,03 100,49 101,48 105,09 91,87 

průměr 103,19 100,79 102,26 103,84 93,54 

RSD (%) 

RSD ≤ 3,0 % 
1,91 0,27 1,09 1,71 1,77 

Tardyferon  

1 tbl.– 80 mg Fe
2+

 

Rozmezí ČL 2009 

72 – 88 µg/ml Fe
2+

 

1. 78,55 87,93 90,47 86,41 81,65 

2. 82,60 86,23 88,50 84,25 78,50 

3. 80,27 86,95 89,23 85,03 80,29 

průměr 80,47 87,04 89,40 85,23 80,15 

RSD (%) 

ČL 2009 - RSD ≤ 3,0 % 
2,53 0,98 1,11 1,28 1,97 

Maltofer gtt. 

1ml – 50 mg Fe
3+

 

Rozmezí ČL 2009 

45 – 55 µg/ml Fe
2+

 

1. 48,62 51,04 60,34 59,57 41,43 

2. 47,73 54,12 56,67 61,98 38,92 

3. 48,01 52,61 58,36 60,41 40,82 

průměr 48,12 52,59 58,46 60,65 40,39 

RSD (%) 

ČL 2009 - RSD ≤ 3,0 % 
0,95 2,93 3,14 2,01 3,24 
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5.4. Laboratorní úloha pro studenty 
  

Následující text bude sloužit jako podklad pro seminář k laboratorní úloze 

zpracovaný formou Power Pointu. 

Atomová emisní spektrometrie 

Stanovení obsahu Fe
2+

 ve vybraných léčivých přípravcích metodou AES 

ÚKOLY: 

- seznámení se s metodou AES 

- stanovení obsahu železa v léčivých přípravcích 

- vyhodnocení analýzy 

Přístrojové vybavení:  - Shimadzu AA-7000 Series (plamen: acetylen – vzduch, PC 

program – WizAArd Launcher Application - verze 5.0.0.0), Digitální váhy Sartorius 

AG typ A200S, Německo, Ultrazvuková lázeň K10, Kraintek, Slovensko  

Použité chemikálie: Síran železnatý heptahydrát, kyselina sírová, čištěná voda, Sorbifer 

durules tbl., Tardyferon tbl., Maltofer gtt. 

Pomůcky: kádinky, odměrné baňky, dělené pipety, injekční stříkačky, nylonové 

membránové filtry – 0.45µm, stojan na zkumavky, vážící lodička, špachtle, lžičky 

Seznámení s metodou 

Atomová emisní spektrometrie (AES,OES) 

Atomová emisní spektrometrie se zabývá studiem záření vysílaného 

excitovanými atomy, případně ionty prvků. Zkoumanou látku lze do excitovaného stavu 

převést dodáváním energie (nejčastěji působením vysokých teplot). Setrvání v tomto 

stavu je pouze krátkodobé, a při přechodu do základního stavu vysílá vzorek záření, 

které je polychromatické, ale ne spojité. Záření se skládá z různých vlnových délek 

charakteristických pro jednotlivé prvky. Poloha čar ve spektru nám určuje kvalitativní 

složení vzorku, kdežto intenzita čar může být použita pro kvantitativní hodnocení 

vzorků. Emisní spektra vznikají na základě přechodů valenčních elektronů atomů prvků 
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mezi různými energetickými stavy. Vznik jednotlivých čar ve spektru lze odvodit z na 

základě znalosti uspořádání atomu, kde je stav elektronů popsán kvantovými čísly. 
7
  

Analytické aplikace 

Kvalitativní analýza využívá charakteristických spektrálních čar o určité vlnové 

délce k důkazu přítomnosti prvků ve vzorku a to jak kovových tak nekovových. 

K identifikaci hledaného prvku slouží tabulky spektrálních čar, kde jsou polohy čar 

seřazeny podle vlnových délek a přirazeny ke konkrétním prvkům. Nejobsáhlejší jsou 

Harrisonovy tabulky. Některé tabulky jsou dostupné i v online verzi např. na National 

Institute of Standard and Technology (NIST), USA. Pro prokázání prvku je nutné 

identifikovat alespoň tři charakteristické čáry daného prvku. Nejvíce jsou využívané 

rezonanční čáry, neboli zbytkové, které jsou nejintenzivnější.
 7
 

Kvantitativní analýza využívá závislosti mezi koncentrací prvku a intenzitou 

jeho čáry. Při vlastní kvantitativní analýze lze využít dvou různých metod – metody 

kalibrační křivky, nebo metody standardního přídavku. 
7
 

V této úloze bude využita metoda kalibrační křivky: 

Pro běžné měření se připravují a měří tři porovnávací roztoky stanovovaného 

prvku a kontrolní roztok. Připraví se roztok zkoušené látky a nejméně tři porovnávací 

roztoky stanovovaného prvku. Optimální kalibrační hodnoty jsou mezi 0,7násobkem a 

1,3násobkem očekávaného obsahu stanovovaného prvku. Při zkouškách na čistotu jsou 

kalibrační hodnoty mezi detekčním limitem a 1,2násobkem limitu specifikovaného pro 

stanovovaný prvek. Jakákoliv zkoumadla používaná k přípravě zkoušeného roztoku se 

přidávají k porovnávacím roztokům ve stejné koncentraci. Ze sestavené kalibrační 

křivky je pak možné odečíst koncentraci stanovovaného roztoku. 
2
 

Kalibrační křivka – pracovní postup je platný jestliže: 

- korelační koeficient je nejméně 0,99 

- odchylky každé kalibrační hodnoty jsou nahodile rozděleny kolem kalibrační 

křivky 
2
 

Výtěžnost 
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Pro stanovení obsahu by se měla získat výtěžnost 90% - 110%. Zkouška není 

platná, jestliže výtěžnost stanovení stopového prvku je mimo rozmezí 80% - 120%  

teoretické hodnoty. 
2 

 

Uspořádání přístrojů pro AES 

 Přístroje používané pro atomovou emisní spektrometrii se skládají z budícího 

zdroje, spektrálního přístroje (optický systém s disperzním prvkem) a detektoru, který 

slouží k vyhodnocení signálu.  Blokové schéma přístrojů pro AES znázorňuje 

následující obrázek.  

Blokové schéma přístrojů pro atomovou emisní spektrometrii
 7
 

DCP-stejnosměrná plazma, MIP – mikrovlnně indukovaná plazma, ICP – indukčně 

vázaná plazma 

Převzato z: NĚMCOVÁ, Irena, ČERMÁKOVÁ, Ludmila, RYCHLOVSKÝ, Petr. Spektrometrické analytické metody 

I., 1. vydání, Praha: Karolinum, 1997 

 

Stanovení obsahu železa v léčivých přípravcích 

Příprava roztoků pro kalibrační křivku: 

Kalibrační křivka je tvořena na základě třech roztoků o různých koncentracích, 

vzniklých rozpuštěním FeSO4.7H20. Za použití čištěné vody je nutné připravit zásobní 

roztok o koncentraci 1,2 mg/ml. Z tohoto zásobního roztoku budou připraveny roztoky 

o koncentraci 40 µg/ml, 80 µg/ml a 120 µg/ml. 

Roztoky léčivých přípravků 

Od každého léčivého přípravku je nutné připravit 3 roztoky. 
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 Tardyferon – tablety s řízeným uvolňováním, 1 tableta s řízeným 

uvolňováním obsahuje 256,3 mg  ferrosi sulfas sesquihydricus (což odpovídá 

80 mg železa) 

 Maltofer  - železo obsaženo ve formě - polymaltosumferricum 178,6 mg, 

odp. 50 mg železa (Fe 3+) ve formě komplexu s maltózou v 1 ml (20 kapek) 

Příprava roztoků z tablet Tardyferonu: 

Vložte vždy 1 tabletu Tardyferonu do 100 ml odměrné baňky a do 2/3 doplňte 

čištěnou vodou. Takto připravené roztoky vložte na 15 min do ultrazvukové lázně. Po 

vychladnutí na laboratorní teplotu doplňte čištěnou vodou po rysku a řádně protřepejte. 

Z připravených roztoků odeberte pipetou 10 ml do 100 ml odměrné baňky a doplňte 

čištěnou vodou po rysku. Důkladně protřepejte a proměřte. 

Příprava roztoků Maltoferu 

Pipetou odeberte 0,1 ml roztoku Maltoferu do 100 ml odměrné baňky a doplňte 

po rysku 0,1M H2S04. Připravený roztok řádně protřepejte a proměřte na přístroji. 

Obsluha přístroje  - Shimadzu AA 7000 Series  

 

Obr. Přístroj Shimadzu AA 7000 Series  

Převzato z: Informace k přístroji Shimadzu AA-7000 Series [online], [vid. 20.1.2012]  

Dostupné z: http://www.ssi.shimadzu.com/products/literature/AAS/C122-E058C.pdf 
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Postup 

S atomovým emisním spektrometrem se pracuje podle návodu výrobce při 

předepsané vlnové délce. Experimentální podmínky (teplota plamene, nastavení hořáku, 

použití iontové tlumivé látky, koncentrace roztoků) se optimalizují pro stanovovaný 

prvek a podle matrice vzorku. Kontrolní roztok se zavede do atomizéru a signál 

přístroje se nastaví na nulu nebo na hodnotu kontrolního roztoku. Zavede se 

nejkoncentrovanější porovnávací roztok a citlivost se nastaví tak, aby se získal vhodný 

signál. 
2
   

 

Zažehnutí plamene: 

Zažehnutí plamene se provede stisknutím nejprve horního tlačítka a po chvilce 

se stiskne i prostřední tlačítko. Po zažehnutí plamene lze obě tlačítka pustit. Následně je 

nutné zkontrolovat tlak na acetylenové lahvi a na vzduchovém kompresoru, zdali je ve 

vyznačeném rozmezí. 

Podmínky měření: 

 λ = 372,0 nm  (Fe) 

 Line Search – roztok o koncentraci 120,0 µg/ml 

 vynulování (blank) – čištěná voda pro                 

Tardyferon, 0,1 M H2SO4 pro Maltofer 

 poloha hořáku – rovně 

 

 

Obr. Zažehnutí plamene.
 

Převzato z: Informace k přístroji Shimadzu AA-7000 Series [online], [vid. 20.1.2012]  

Dostupné z: http://www.ssi.shimadzu.com/products/literature/AAS/C122-E058C.pdf 
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Připravený roztok umístěte na podložku tak aby byla nasávací hadička ponořena 

do roztoku, nechejte roztok několik sekund nasávat a poté zmáčkněte START, měření 

proveďte několikrát, než se zobrazí průměrná hodnota koncentrace stanovovaného 

vzorku. Před proměřením dalšího vzorku je vhodné vynulovat přístroj pomocí čištěné 

vody. Vzorky proměřujte ve směru předpokládané vzrůstající koncentrace iontů železa. 

 

Vyhodnocení analýzy 

Ověřte zda, zjištěná koncentrace obsahu železa ve vybraných léčivých 

přípravcích vyhovuje podmínkám ČL 2009.  
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6. Závěr 
 

1. Byly zpracovány literární zdroje týkající se spektrálních analytických metod 

s podrobnějším zaměřením na atomovou emisní spektrometrii. 

 

2. Byly optimalizovány podmínky stanovení obsahu železa pomocí metody AES 

v léčivých přípravcích – Sorbifer Durules tbl., Tardyferon tbl. a Maltofer gtt. 

 

Nejlepší výsledky byly získány za následujících podmínek měření. 

Léčivý přípravek Médium Doba rozpouštění 

Sorbifer durules tbl. čištěná voda přes noc 

Tardyferon tbl. čištěná voda 15 min ultrazvuková lázeň 

Maltofer gtt. 0,1 M H2SO4  

 

U tablet lze použít i postup s rozdrcenými tabletami, příprava roztoků: 

o rozpuštění v čištěné vodě +15 min. ultrazvuková lázeň 

 

3. Byl vytvořen návod úlohy pro laboratorní cvičení – z Kontroly chemických 

léčiv.  

 

4. Nalezená metoda bude muset být ještě validována (opakovatelnost, výtěžnost, 

linearita). 
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