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Název práce: Sestavení a optimalizace automatické „in-syringe” extrakce stopového 

množství kovů pro ICP detekci. 

Znečištění životního prostředí těžkými kovy musí být monitorováno citlivými metodami, 

kvůli jejich možnému nahromadění v lidském těle a toxickému efektu na lidské zdraví. 

Disperzní kapalinová mikroextrakce následována zpětnou extrakcí byla poprvé 

studována s použitím automatické techniky „Lab-In-Syringe“ pro stanovení kadmia, 

mědi a olova pomocí emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES). 

Metoda byla automatizována pomocí systému pro sekvenční injekční analýzu, 

konkrétně obousměrné pístové čerpadlo bylo použito jako extrakční jednotka. 

Magnetické míchadlo bylo použito pro míchání obsahu pístového čerpadla a 

k vytvoření disperze extrakčního činidla ve vodné fázi. Motor, který byl opatřen 

neodymovými magnety, byl použit jako zdroj otáčivého magnetického pole a byl 

ovládán softwarem, proto mohl být zastaven během oddělování fází.  

Po sestavení a nastavení systému následovalo předběžné testování a výběr činidel. 

Pyrolidin dithiokarbamát amonný (APDC) byl vybrán jako chelatační činidlo a toluen 

jako extrakční činidlo pro zakoncetrování vytvořených komplexů APDC s analytem 

uvnitř pístového čerpadla. Acetát amonný a methanoát amonný byly použity jako pufry 

pro udržení mírně kyselého prostředí. 

Byl vytvořen program pro extrakci a byly provedeny předběžné testy. Dále byly 

optimalizovány parametry extrakční metody pomocí Box-Behnken experimentálního 

designu. Vybrané parametry byly pH pufru, objem extrakčního činidla a extrakční čas. 

Vyhodnocení experimentů bylo provedeno off-line ICP-AES měřením extrakčních 

vzorků převedených do vodné fáze. 

Dalším cílem bylo sestavení optimalizace systému pro zpětnou extrakci, která 

následovala hned po extrakci v pístovém čerpadle. V tomto uspořádání byla po 

extrakci vodná fáze odstraněna, zatímco organická fáze zůstala v pístovém čerpadle. 

To bylo umožněno díky přestavění systému, kdy pístové čerpadlo bylo otočeno o 180°. 



V rámci optimalizace systému byly testovány 2 koncentrace kyseliny a 2 objemy činidla 

pro zpětnou extrakci. Do tohoto činidla byl přidán takzvaný „stripping agent“, který 

pomohl urychlit kinetiku zpětné extrakce.  

Extrakční čas byl optimalizovaný na 8,9 min, doba zpětné extrakce byla nastavena na 

3 min, takže metoda i s čištěním trvala kolem 17 min. Kompletní výtěžnosti se dosáhlo 

u kadmia a olova za použití 3,5 mL činidla pro zpětnou extrakci. 

Potenciální vylepšení systému jako je on-line spojení extrakčního systému 

se spektrofotometrickou technikou nebo použití vnitřního standardu pro korekci 

výsledků jsou diskutovány v závěru práce. 

 


