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Abstrakt
Tato bakalářská práce sleduje možnosti zvýšení citlivosti a opakovatelnosti
stanovení kadmia kombinovanou technikou EcHG – in-situ záchyt – ETAAS. Hlavní
komplikací této kombinované techniky je kondenzace vodní páry uvolňující se ze
separátoru fází do transportní trasy. Tato kondenzovaná pára se může podílet na ztrátách
těkavé formy kadmia. Možnou cestou k řešení nebo alespoň omezení výše uvedeného
problému je vyhřívání transportní cesty. Dále bylo zjištěno, že zmenšení poměru
povrch/objem transportní cesty nevede k omezení ztrát těkavé formy kadmia.
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Abstract
This thesis deals with possible ways of improving sensitivity and repeatability
of determination of cadmium by EcHG – ETAAS. The main complication of this
coupled method is condensation of water vapors in the transport capillary, which takes
part in the losses of the volatile form of cadmium. Possible solution or at least
restriction of the above mentioned problem is heating of the transport route.
Experiments also show that reducing the ratio area/volume of transport capillary doesn’t
lead to reduction of loses of the volatile form of cadmium.

Keywords: cadmium, in-situ trapping, atomic absorption spectrometry, electrothermal
atomization, electrochemical generation of volatile compounds, transport losses
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Seznam zkratek a symbolů
A

absorbance

AAS

atomová absorpční spektrometrie

A píku

plocha píku

c

koncentrace analytu

cA

koncentrace anolytu

cAFB

koncentrace protipěnícího činidla (Antifoam B Emulsion)

cD

koncentrace detergentu

cK

koncentrace katolytu

cvz

koncentrace analytu ve vzorku používaném pro optimalizační

EcHG

elektrochemické generování těkavých sloučenin

ETAAS

atomová absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací

FAFB

průtoková rychlost protipěnícího činidla (Antifoam B Emulsion)

FD

průtoková rychlost detergentu

FG

průtoková rychlost nosného plynu

Fvz

průtoková rychlost roztoku s analytem respektive průtoková

měření

rychlost katolytu a anolytu
h píku

výška píku

HG – AAS

generování těkavých sloučenin spojené s AAS

HG - ETAAS generování těkavých sloučenin spojené s in-situ záchytem
v ETAAS
I

elektrický proud

ID

vnitřní průměr

LDR

lineární dynamický rozsah

LOD

limit detekce

LOQ

limit stanovení

N

počet volných atomů v základním energetickém stavu v jednotce

objemu absorbujícího plynu
t

doba záchytu

T

teplota záchytu
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TA

teplota atomizace

Vvz

objem kapalného vzorku dávkovaného do grafitové kyvety

φ

intenzita záření prošlého absorpčním prostředím

φ0

intenzita vstupního záření

χ

monochromatický absorpční koeficient
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1 Úvod
1.1 Cíl práce
Tato bakalářská práce navazuje na dříve obhájené diplomové práce [1,2] a
výzkum prováděný v laboratoři Prvkové stopové analýzy katedry analytické chemie.
Cílem předkládané práce bylo dále zvýšit citlivost stanovení kadmia technikou
elektrochemického generování jeho těkavé formy spojenou se záchytem této těkavé
formy v grafitovém atomizátoru a následnou detekcí atomovou absorpční spektrometrií.
Konkrétním úkolem bylo omezit transportní ztráty vygenerované těkavé formy při jejím
záchytu v grafitovém atomizátoru. Pozornost byla zaměřena především na úpravu
součástí generační aparatury (záměna a miniaturizace separátoru fází) a vyhřívání
transportní cesty mezi separátorem fází a výstupní křemennou kapilárou kvůli eliminaci
vlivu vodní páry.
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2 Teoretická část
2.1 Toxicita kadmia
Kadmium je považováno za toxické již ve velmi nízkých koncentracích.
Vykazuje toxicitu vůči tkáním ledvin, způsobuje měknutí kostní tkáně a zvyšuje krevní
tlak. Chronická respirační expozice vyvolává rakovinu plic, na jejímž základě bylo
kadmium zařazeno mezi prokázané karcinogeny u lidí. Panuje podezření, že způsobuje
i karcinomy prostaty a další patologické změny reprodukčního systému.
Do životního prostředí se dostává především z průmyslových zdrojů. Je
vedlejším produktem těžby zinku a olova a je široce používáno jako katodový materiál
pro nikl – kadmiové baterie. Znečišťování zatím probíhá oproti jiným látkám krátkou
dobu. U lidí je hlavní cestou příjmu potrava, významné zastoupení je také
v cigaretovém kouři [3 - 6].
Z analytického hlediska jsou hlavní komplikací při stanovování kadmia jeho
velmi nízké koncentrace. Ve většině vzorků se pohybují v okolí nebo dokonce
pod limitem detekce i těch nejcitlivějších analytických metod [3].

2.2 Atomová absorpční spektrometrie
Atomová absorpční spektrometrie je analytická metoda využívající ke stanovení
prvků absorpci elektromagnetického záření o vlnových délkách charakteristických
pro daný prvek. Volné atomy v základním stavu jsou schopny absorbovat zářivou
energii určitých frekvencí za současného přechodu do excitovaného stavu [7].
Atomová absorpce je selektivní a velmi citlivou metodou. Techniky HG-AAS a
ETAAS mohou být použity i pro stopovou a ultrastopovou prvkovou analýzu [8].

2.3 Princip funkce přístroje pro atomovou absorpci
Ze zdroje primárního záření vystupuje polychromatické čárové záření
o vlnových délkách jednotlivých emisních čar prvku. Jako zdroje primárního záření
slouží nejčastěji výbojky s dutou katodou, vysokofrekvenční bezelektrodové výbojky
nebo tzv. superlampy - výbojky s vysokou září.
Paprsek prochází absorpčním prostředím, kde volné atomy prvku absorbují
vlnové délky dopadajícího záření. Absorpční prostředí je realizováno atomizátorem,
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čímž je míněn systém, jenž je schopen dostatečně účinně převést stanovované prvky
z roztoku vzorku do plynného atomárního stavu. Používá se atomizace v plameni,
elektrotermická

atomizace

(v

odporově

vyhřívané

kyvetě)

nebo

atomizace

v křemenných atomizátorech. Při průchodu atomizačním prostředím může být intenzita
záření zeslabena nejen volnými atomy analytu, ale i nespecifickou absorpcí – např.
rozptylem na nevypařených částicích případně absorpcí molekulami či jejich fragmenty.
Nespecifická absorpce je aditivní, zvyšuje naměřený signál. K její eliminaci se používá
korekce pozadí buď deuteriovou výbojkou nebo dražšími a lepšími systémy (Zeeman,
Smith-Hieftje).
Monochromátor pak izoluje vybranou čáru, na které je detekováno zeslabení
toku původního záření [9].
V určitém rozmezí koncentrací je pak odezva lineárně závislá na koncentraci
analytu v roztoku a splňuje Lambertův-Beerův zákon:

A   log


   N l
0

kde A je absorbance, φ je intenzita záření prošlého absorpčním prostředím (zeslabeného
analytem), φ0 je intenzita nezeslabeného (vstupního) záření, χ je monochromatický
absorpční koeficient, N je počet volných atomů v základním energetickém stavu
v jednotce objemu absorbujícího plynu a l je délka absorpčního prostředí [9]. Počet
volných atomů v základním energetickém stavu přímoúměrně odpovídá koncentraci.

2.4 ETAAS
Při ETAAS se dávkuje velmi malé množství vzorku (10-40 µl) do miniaturní
odporově vyhřívané kyvety. Na absorpci primárního záření se tedy podílí celé
nadávkované množství vzorku. Vzhledem k energii potřebné k atomizaci musí být
kyvety mechanicky i chemicky stálé při vysokých teplotách. Pro odpaření rozpouštědla,
atomizaci vzorku a vyčištění kyvety se používá teplotní program s teplotou zvyšující se
po krocích v určených časových intervalech [7]. Nejčastějším materiálem kyvet bývá
grafit, pyrolytický grafit, skelný uhlík, wolfram, molybden nebo tantal. Elektrotermický
ohřev probíhá v atmosféře velmi čistého argonu, který brání kontaktu rozehřátého
grafitu s kyslíkem. V takovém případě by došlo k nenávratnému poškození kyvety [9].
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Na obr. 2.1 je vidět obecné schéma teplotního programu při elektrotermické
atomizaci s in-situ záchytem. Teplotní program je pro každý prvek jiný.

Obr. 2.1: Schéma teplotního programu v ETAAS
Jednotlivé fáze představují: 1- ohřev kyvety na teplotu záchytu, 2- záchyt, 3– ohřev
na teplotu atomizace, 4- atomizace, 5- čištění kyvety, 6- ochlazení kyvety na laboratorní
teplotu
Pro eliminaci vlivu matrice při praktických stanoveních se pokrývá povrch
grafitové kyvety modifikátorem. Nejčastěji používanými jsou paladium a iridium.
Zatímco modifikaci povrchu paladiem je nutné provádět před každým dávkováním
vzorku, iridium je tzv. permanentní modifikátor. Nepřiblíží-li se teplota bodu tání iridia
(2410°C) lze atomizační cyklus opakovat řádově několik set krát bez poklesu citlivosti
[7,10].
Vyšší hustota atomů analytu v optické ose paprsku zlepšuje detekční limit
stanovení až o tři řády oproti plamenové atomizaci. Detekční limity ETAAS se běžně
pohybují v sub-ppb koncentracích. Ve většině případů je nutné důsledně používat
korekci pozadí [7,11].

2.5 Technika generování těkavých sloučenin
Generování těkavých sloučenin ve spojení s AAS je běžnou metodou zvýšení
citlivosti stanovení těkavých

forem prvků

schopných takové

formy tvořit.

Nejběžnějšími z nich jsou těkavé hydridy, které lze získat od As, Bi, Ge, Pb, Sb, Se, Sn,
Te, Tl. U rtuti a (kadmia) lze stanovovat tzv. studené páry [12], ušlechtilé kovy (Au, Ag,
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Cu) lze touto technikou stanovovat také, ale při redukci zřejmě nevznikají hydridy [13].
Pravděpodobně dochází k tvorbě shluků nanočástic těchto prvků.
Hlavní výhodou této techniky je separace vzorku od matrice a jeho
zakoncentrování. Probíhají v separátoru fází, kde se analyt uvolňuje z kapalné fáze a je
odnášen nosným plynem a nadbytkem vodíku do atomizačního prostředí. Jako inertní
nosný plyn se nejčastěji používá argon nebo dusík [13,14]. Při technice generování
těkavých sloučenin se tedy neanalyzuje celý vzorek, ale v ideálním případě pouze analyt
[15].
Nejčastější technikou přípravy těkavého hydridu je chemická redukce analytu
tetrahydridoboritanem (sodným nebo draselným). Toto činidlo má několik nevýhodných
vlastností. Tetrahydridoboritan je ve vodném roztoku málo stabilní a musí být
připravován často čerstvý, přičemž se nejedná o levnou chemikálii. Dále také nebývá
čistý, může obsahovat stopová množství přechodných kovů, které pak mohou
kontaminovat analyzované vzorky, čímž může být limitován detekční limit a správnost
stanovení [16,17]. Účinnost tvorby hydridu závisí na oxidačním čísle analytu, vyšší
oxidační čísla je nutné často nejprve zvlášť redukovat na nižší oxidační stav [14].
Elektrochemické

generování

hydridů

se

stalo

alternativním

přístupem

k chemickému generování, při kterém je redukce tetrahydridoboritanem nahrazena
přenosem elektronů z katody elektrolytického článku [18]. Jeho výhodou je eliminace
redukčního činidla a s ním spojených potíží. Dále při použití katodových materiálů s
vysokým přepětím vodíku odpadá vliv oxidačního čísla analytu na účinnost generování
hydridu.
Na druhou stranu má i tato metoda některá omezení. Tím hlavním je depozice
zredukovaných přechodných kovů z matrice na katodě, čímž dochází k trvalé změně
vlastností katody, především přepětí vodíku, které může následně způsobit pokles
analytického signálu. Interference přechodných kovů jsou nejvýznamnější u katod
z materiálů s vysokým přepětím vodíku [14, 19].
Nejjednodušší průtoková tenkovrstevná cela sestává z katodového a anodového
prostoru oddělených semipermeabilní přepážkou (kterou může být iontově výměnná
membrána nebo frita), která zajišťuje vodivé spojení, ale omezuje difúzi reakčních
produktů. Na katodě dochází k redukci vody na plynný vodík a k redukci analytu,
na anodě je voda oxidována na kyslík. Elektrolýza je zajištěna stejnosměrným proudem.
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Katoda se volí z materiálu vhodného k redukci daného analytu, obvykle jako
kompromis mezi účinností redukce a vlivem interferentů. Nejvyšších účinností dosahují
katody

s

vysokým

přepětím

vodíku.

Přepětí

vodíku

klesá

v

řadě

Pb>Hg>Cd>C>Ag>Au>Pt [20,22].
Jako anoda je obvykle používán platinový plíšek, který je inertní vůči
oxidačnímu působení vznikajícího kyslíku. [14]

2.6 In situ záchyt
Technika in-situ záchytu využívá komerční grafitové kyvety k sorpci těkavé
formy analytu (nejčastěji na vnitřním modifikátorem modifikovaném povrchu kyvety,
na platformě nebo na sondě) a následné atomizaci. Záchyt obvykle probíhá v předehřáté
kyvetě při teplotách 200-600°C. Hydrid musí být dávkován do kyvety tak, aby byly
omezeny ztráty a zároveň bylo dosaženo co nejjednoduššího ovládání celého
analytického procesu [21]. Účinnost záchytu závisí kromě typu přístroje (realizace
vyhřívání grafitové kyvety) a zařízení zajišťujícího dávkování hydridu do kyvety
především na průtokové rychlosti nosného plynu, modifikaci povrchu kyvety a teplotě
záchytu [22].

2.7 Transport těkavé formy analytu
Cílem této práce bylo omezit kondenzaci vodní páry v transportní cestě a omezit
tak možné transportní ztráty těkavé sloučeniny kadmia a zvýšit celkovou citlivost
stanovení. Při záchytu hydridů nebo studených par rtuti je běžné používat sušení pomocí
silikagelu nebo hydroxidu sodného. Sušení pomocí silikagelu se už dříve ukázalo být
nepoužitelné, protože po zařazení sušící patrony došlo prakticky k úplnému vymizení
signálu. To nasvědčuje, že generovanou těkavou formou kadmia nejsou v literatuře
uváděné studené páry, ale nejspíše shluky nanočástic. Sušení pomocí kyseliny sírové
(probublávání výstupu ze separátoru fází přes koncentrovanou kyselinu) použité
v předchozích experimentálních uspořádáních [2] vedlo k velkým ztrátám (50 %) těkavé
sloučeniny kadmia. Další možností tedy bylo vyhřívání transportní cesty nebo horní
části separátoru fází. Omezení tvorby kapiček v transportní kapiláře by mělo zároveň
zvýšit i opakovatelnost stanovení.
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Studie zabývající se vlivem teploty na účinnost generování těkavých sloučenin
kadmia byly prováděny u chemického generování [23,12], autoři ovšem dospěli
k různým výsledkům. Je pravděpodobné, že příčinou rozdílných výsledků jsou různé
konstrukce aparatur. Účinnost generování těkavých sloučenin může být ovlivněna
teplotou takovým způsobem, že nižší teplota podporuje vznik těkavé formy a vyšší
teplota její uvolňování z roztoku v separátoru fází. Rozdílné výsledky pak mohou být
vysvětleny různými konstrukcemi aparatur a především separátorů fází [23].
Kromě nezredukovaného analytu odcházejícího do odpadu dochází ke ztrátám
analytu sorpcí na stěnách aparatury a ve spojovacím vedení [8].
Na sorpci hydridu v transportní cestě má významný vliv materiál a rozměry
transportní cesty. Vyšší poměr povrch/objem transportní cesty (tj. menší průřez) a delší
transportní cesta sníží odezvu signálu. Konkrétně u stanovování Ag dvojnásobné
prodloužení cesty způsobilo 7,8-násobný pokles signálu. Obdobně záměna teflonové
hadičky za Tygonovou stejných rozměrů vedla k 46-násobnému poklesu signálu [24].
Ztráty způsobené sorpcí na vnitřních površích aparatury sice lze snížit zvýšením
průtokové rychlosti nosného plynu, ale může zároveň dojít ke snížení účinnosti záchytu
(při průtokových rychlostech nosného plynu vyšších než 150 ml·min-1) [21].
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3 Experimentální část:
3.1 Použité chemikálie
Používaný roztok CdII v 0,5 mol·dm-3 HCl byl připravován ze standardního
roztoku 1000± 2 mg·l-1 v 0,5 mol·dm-3 HNO3 (Merck, Germany).
Katolyt a anolyt byly připravovány z koncentrované kyseliny chlorovodíkové
(37 %, p.a., Merck, Germany) respektive kyseliny sírové (95-97 %, p.a., Merck,
Germany). K ředění byla používána deionizovaná voda (18,2 MΩ∙cm) připravená
zařízením MilliQPLUS (Millipore, USA).
Používaným nosným plynem byl argon o čistotě 99,998 % (Linde Technoplyn,
Praha).
K čistění katody a dávkovací kapiláry byla používán zředěný roztok kyseliny
dusičné (65 %, p.a., Merck, Germany).
Jako látka snižující povrchové napětí vody byl používán neionogenní tenzid
Triton X-100 (Merck, Germany), při práci s ním bylo dále používáno i protipěnící
činidlo Antifoam B Emulsion (Sigma-Aldrich).

3.2 Spektrometr a jeho příslušenství
K měření byl používán spektrometr Solaar 939 (Unicam, UK) vybavený
grafitovou kyvetou GF 90.
Použitým atomizátorem byla grafitová kyveta s prodlouženou životností
modifikovaná iridiem. Modifikace byla provedena nadávkováním 3x 60 µl
hexachloroiriditanu amonného o koncentraci 1,0·g·l-1[25]. Imobilizace a redukce iridia
bylo dosaženo zahřátím kyvety na 400 a následně 800°C po každém nadávkování
roztoku modifikátoru.
Pro korekci byla používána deuteriová výbojka (Unicam, UK), jako zdroj záření
sloužila Cd výbojka s dutou katodou (Unicam, UK).

3.3 Aparatura
Základní schéma aparatury pro kontinuální elektrochemické generování těkavé
formy kadmia a stanovení ETAAS s in-situ záchytem se nachází na obr. 3.1. Veškeré
modifikace aparatury jsou popsány vždy v příslušném pododdílu kapitoly Výsledky
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měření a diskuze.

Obr. 3.1: Schéma aparatury
1 – přívod anolytu, 2 – přívod katolytu/vzorku, 3 – přívod nosného plynu, 4 –
elektrochemický generátor (elektrolytická cela), 5 – zdroj konstantního proudu, 6 –
odpad, 7 – separátor fází, 8 – atomizátor (grafitová kyveta)

3.4 Elektrolytická cela
Jako elektrochemický generátor těkavé formy kadmia byla použita tenkovrstvá
elektrolytická cela vyrobená v laboratoři. Anodový a katodový prostor sestávaly
ze dvou bloků plexiskla s vyfrézovanými vnitřními objemy 900 μl (100 x 3 x 3 mm),
které byly odděleny iontově výměnnou membránou z Nafionu 117 a spojeny pevně
dohromady šesti šrouby. Všechny styčné plochy byly zaizolovány teflonovou páskou
proti úniku kapaliny. Schéma stavby použitého elektrochemického generátoru je na obr.
3.1.
Jako katodový materiál byl použit olověný drátek (průměr 1 mm, 473 mm2,
99,99%, GoodFellow, UK). Jako anodový materiál byl použit platinový plíšek (povrch
300 mm2, 99,99%, Safina, Vestec u Prahy).
Stejnosměrný proud byl na celu vkládán laboratorním zdrojem Labornetzgerät
typ 2223 (Statron, Germany).
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Obr. 3.2: Schéma elektrochemického generátoru používaného v této práci
1 - katodový prostor, 2 – vstup katolytu a vzorku, 3 – výstup k separátoru fází, 4 –
olověná katoda, 5 – platinová anoda, 6 – výstup do odpadu, 7 – měděný kontakt
s anodou, 8 – vstup anolytu, 9 – anodový prostor, 10 – membrána z Nafionu 117

3.5 Transportní vedení
Roztoky byly čerpány Tygonovými hadičkami různých vnitřních průměrů.
K čerpání elektrolytů a vzorku sloužila osmikanálová peristaltická pumpa MasterFlex
L/S (Cole Parmer, USA), odtah odpadu ze separátoru fází zajišťovala čtyřkanálová
peristaltická pumpa Stavebnicové čerpadlo SC4 (ČSAV, Praha).
K regulaci průtoku nosného plynu sloužil průtokoměr (Mass flow controller,
Cole Parmer, USA).
Transport těkavé sloučeniny ze separátoru fází do dávkovací kapiláry byl
zprostředkován teflonovou kapilárou (ID 0,8 mm nebo 1,0 mm) o délce 57 cm.

3.6 Dávkovací zařízení
Pro akumulaci těkavé formy kadmia v grafitovém atomizátoru byla použita
zjednodušená obdoba zařízení použitého ke stanovení H2Se [26]. Sestávalo z křemenné
kapiláry s nemodifikovaným vnitřním povrchem o vnitřním průměru 0,53 mm
(Supelco) a délce 40 mm. V dolní části byla kapilára zbavena polyimidového obalu
v délce cca 5 mm ponořením do horké kyseliny sírové a následným opláchnutím
ethanolem a deionizovanou vodou. Druhý konec kapiláry byl v délce cca 25 mm
zasunut a připevněn do kapiláry z PEEK o vnitřním průměru 0,77 mm (Supelco), což
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umožnilo upevnění kapiláry v konektoru umístěném na dávkovacím rameni
autosampleru.

Obr. 3.3: Zaváděcí kapilára těkavé formy kadmia
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4 Výsledky měření a diskuze:
4.1 Srovnávací měření pomocí ETAAS s přímým dávkováním
Pro vyhodnocení ztrát u kombinovaného stanovení byla zvolena jako referenční
metoda ETAAS s přímým dávkováním analytu do grafitové kyvety. Při měření byla
použita kyveta modifikovaná iridiem a v laboratoři sestavená dávkovací kapilára.
Teplota atomizace byla použita 1500 °C, tedy stejná jako u kombinovaného stanovení.
Kalibrační závislost (obr. 4.1) byla získána automatickým ředěním pracovního
standardu (0,5 ppb) autosamplerem. Vzhledem k dokonalému tvaru atomizačních píků
byly zaznamenávány pouze výšky píku. Dávkováno bylo 20 μl kapalného vzorku.
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Obr. 4.1: Referenční kalibrační závislost pro srovnání dosažené citlivosti
TA = 1500 °C, Vvz = 20 µl, automatické ředění
Tab. 4.1: Základní charakteristiky stanovení Cd pomocí ETAAS s přímým dávkováním
3

-1

Citlivost [dm ·μg ]
Opakovatelnost [%]
Korelační koeficient

h píku
0,3787
2,17
0,9998
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4.2 Optimalizace

parametrů

kombinovaného

stanovení

(EcHG-

ETAAS)
Po sestavení aparatury byly provedeny experimenty ověřující plynotěsnost,
čistotu a funkčnost aparatury. Následně byly hledány optimální hodnoty parametrů
měření pro dosažení co nejvyšší citlivosti. Použité kyseliny, koncentrace katolytu a
anolytu a velikost generačního proudu byly převzaty z diplomové práce kolegyně Lenky
Bártové [1].
Teflonová transportní kapilára měla vnitřní průměr 0,8 mm.
Výška ústí dávkovací kapiláry nad povrchem kyvety byla 2 mm.
Vyhodnocovaným analytickým signálem při optimalizačních měřeních byla vždy
výška píku.

4.2.1 Doba záchytu
Závislost analytického signálu na době záchytu byla proměřována v rozsahu 10
– 90 s, tedy v rozsahu použitelném pro praktická stanovení. Měření bylo provedeno při
průtokové rychlosti nosného plynu 23 ml·min-1, teplotě záchytu 650°C a průtokové
rychlosti vzorku 2,9 ml·min-1.
Závislost (obr. 4.2) je podle očekávání lineární, prodloužení doby záchytu vede
k vyšší odezvě, záchyt delší než 90 s by ovšem zbytečně prodlužoval dobu analýzy.
Větší odchylky bodů od přímky jsou způsobeny kolísáním velikosti generačního proudu
v nedokonale těsnící cele. Tato vada byla před dalšími měřeními minimalizována.
Interval 60 s zvolený pro další měření je kompromisem mezi citlivostí a časovou
náročností stanovení.
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Obr. 4.2: Vliv doby záchytu na dosažený analytický signál
cK = 0,5 mol·dm-3, cA=2,0 mol·dm-3, cvz = 0,5 µg·ml-1, I = 1,5 A, FG = 23 ml·min-1,
Fvz = 2,9 ml·min-1, T = 650 °C, TA = 1500 °C

4.2.2 Teplota záchytu
Dalším optimalizovaným parametrem byla teplota grafitové kyvety během
záchytu měřená v rozmezí 200 – 800°C. Vyšší teploty nebylo možné použít, protože by
mohlo dojít k poškození křemenné dávkovací kapiláry nebo PEEKové spojovací
kapiláry. Ukázalo se, že se jedná o nejvýznamnější parametr ovlivňující citlivost
stanovení.
Při měření byl průtok nosného plynu ponechán na hodnotě 23 ml·min-1, doba
záchytu byla 60 s a průtoková rychlost vzorku byla 2,9 ml·min-1.
Ze závislosti na obr. 4.3 je patrné, že signál mírně vzrůstá do teploty přibližně
400°C, po jejím překročení se tempo růstu zvyšuje. Závislost dosahuje maxima
při hodnotě asi 700°C.

22

0,35

A 0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
200

300

400

500

600

700

800

T (°C)

Obr. 4.3: Vliv teploty záchytu na dosažený analytický signál
cK = 0,5 mol·dm-3, cA=2,0 mol·dm-3, cvz = 0,5 µg·ml-1, I = 1,5 A, FG = 23 ml·min-1,
Fvz = 2,9 ml·min-1, t = 60 s, TA = 1500 °C
Na základě předchozích experimentů byl vytvořen výsledný teplotní program
pro elektrotermickou atomizaci (tab. 4.2), jehož jednotlivé úseky jsou: 1 – zasunutí
kapiláry do grafitové kyvety, 2 - záchyt, 3 – vysunutí kapiláry z grafitové kyvety, 4 a 5 –
atomizace, 6 – čištění kyvety.
Tab. 4.2: Výsledný teplotní program
Teplota
[°C]
1
2
3
4
5
6

700
700
700
1500
1500
2000

Průtok
inertního
Čas [s] plynu
kyvetou
[ml·min-1]
5
100
60
0
5
0
5
0
3
200
2
300

4.2.3 Průtok nosného plynu
Použití vyšších průtoků nosného plynu vede k menším ztrátám těkavé
sloučeniny. Během měření byl použit (na rozdíl od předchozích dvou diplomových
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prací) jiný miniaturizovaný typ separátoru fází. Proto bylo nutné optimalizovat znovu
i průtok argonu sloužícího jako nosný plyn.
Měření bylo provedeno za následujících podmínek: teplota záchytu 700°C, doba
záchytu 60 s, rychlost průtoku vzorku 2,9 ml·min-1. Nosný plyn byl vždy zaváděn
do aparatury před celu (elektrochemický generátor) do proudu katolytu.
Výsledná závislost je na obr. 4.4 a ukazuje, že optimální hodnotou je průtoková
rychlost 23 ml∙min-1.
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Obr. 4.4: Vliv průtoku nosného plynu na dosažený analytický signál
cK = 0,5 mol·dm-3, cA=2,0 mol·dm-3, cvz = 0,5 µg·ml-1, I = 1,5 A, Fvz = 2,9 ml·min-1,
T = 700 °C, t = 60 s, TA = 1500 °C

4.2.4 Průtoková rychlost vzorku
Dalším krokem optimalizace bylo proměření vlivu průtokové rychlosti vzorku
na dosažený signál. Z praktických důvodů je průtoková rychlost katolytu i anolytu
ponechána stejná, protože již bylo dříve prokázáno, že průtok anolytu nemá
na stanovení vliv [1]. Vzorek a katolyt jsou transportovány jedním vedením, záměna
roztoků je zajištěna vícecestným přepínacím ventilem.
Ze získané závislosti je zřejmé, že se zvyšováním průtokových rychlostí vzorku
dochází k většímu přísunu analytu do generátoru a tudíž k růstu signálu, naproti tomu
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účinnost generování klesá. Závislost tak má ploché maximum přibližně při 3,2-3,5
ml·min-1. Průtoková rychlost 3,2 ml·min-1 byla zvolena jako kompromisní hodnota
mezi spotřebou vzorku na jedné straně a dosaženou citlivostí na straně druhé.
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Obr. 4.5: Vliv průtokové rychlosti vzorku na dosažený analytický signál
cK = 0,5 mol·dm-3, cA=2,0 mol·dm-3, cvz = 0,5 µg·ml-1, I = 1,5 A, FG = 23 ml·min-1,
T = 700 °C, t = 60 s, TA = 1500 °C

4.2.5 Kalibrace
Při podmínkách, které by měly zajistit nejvyšší citlivost kombinovaného EcHG –
ETAAS stanovení kadmia – tedy průtokové rychlosti vzorku 3,2 ml·min-1, průtokové
rychlosti nosného plynu 23 ml·min-1, teplotě záchytu 700°C a době záchytu 60 s byla
proměřena kalibrační závislost v rozsahu koncentrací 0 až 1,0 μg·ml-1. Její lineární část,
tedy do koncentrace 0,5 μg·ml-1, zobrazuje graf na obr. 4.6, základní charakteristiky
stanovení se nachází v tabulce tab. 4.3.
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Obr. 4.6: Lineární část kalibrační závislosti, A – výška píku, B – plocha píku
cK = 0,5 mol·dm-3,cA=2,0 mol·dm-3, I= 1,5 A Fvz =3,2 ml min-1, FG = 23 ml·min-1,
T = 700 °C, t = 60 s, TA = 1500 °C
Tab. 4.3: Základní charakteristiky stanovení Cd kombinovanou technikou EcHGETAAS bez použití povrchově aktivní látky a bez odstraňování vlhkosti v transportním
vedení
-1

Citlivost [ml·μg ]
Opakovatelnost [%]
-3
LOD [μg·dm ]
-3
LOQ [μg·dm ]
Korelační koeficient
LDR

h píku
0,5043
15,16
4,1
14
0,9951
-3
LOQ – 0,5 μg·dm

A píku
0,0864
16,95
11
38
0,9829
-3
LOQ – 0,5 μg·dm

4.3 Vliv polohy separátoru fází na citlivost stanovení
Jak již bylo dříve uvedeno, byl v této práci použit miniaturizovaný separátor
fází. Tento separátor fází může být do systému zasazen dvojím způsobem lišícím
se směrem vyústění přívodního kanálku kapalné fáze (směrem nahoru a směrem dolů,
standardní je instalace směrem dolů). Vyzkoušeny byly obě varianty. Měření bylo
provedeno za jinak optimálních podmínek, tedy totožných s podmínkami pro kalibraci.
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Vyhodnoceny byly analytické signály pro koncentraci 250 μg·dm-3. V případě
otočení separátoru vyústěním přívodního kanálku nahoru (případný vznikající aerosol
může být transportován nosným plynem do transportní kapiláry) došlo k malému
poklesu

absolutní

velikosti

signálu.

Zároveň

došlo

k

výraznému

zhoršení

opakovatelnosti měření. Výsledky ukazuje tab. 4.4. Dále proto nebylo s obráceným
separátorem fází experimentováno.

Tab. 4.4: Vliv svislé polohy separátoru fází na velikost analytického signálu a
opakovatelnost měření

Opakovatelnost [%]
Relativní velikost signálu [%]
Počet měření

Normální poloha
Obrácená poloha
h píku
A píku
h píku
A píku
15,16
16,95
36,47
43,17
100
100
89,68
96,43
8
9
4
4

4.4 Přídavek povrchově aktivní látky
Použití neionogenního tenzidu Triton X-100 za účelem dosažení vyšší citlivosti
se ukázalo jako účinné v diplomové práci kolegyně Pavly Růžkové [2]. V jejím
experimentálním uspořádání došlo k prakticky dvojnásobnému nárůstu citlivosti. Bylo
tedy záměrem experimentálně vyzkoušet, jestli k obdobně výraznému zvýšení citlivosti
dojde i při použití jiného separátoru fází.
Typ tenzidu, typ a koncentrace protipěnícího činidla, průtok obou činidel a místo
zavádění do aparatury byly převzaty ze zmíněné diplomové práce, koncentrace tenzidu
byla optimalizována.
Průtok obou činidel byl 1,1 ml·min

-1

a obě byla zaváděna těsně před separátor

fází v pořadí nejdříve tenzid a následně antifoam. Koncentrace protipěnícího činidla
byla při všech měřeních 1%. Tato koncentrace by měla postačit k odstranění pěnění
i při použití nejvyšší koncentrace tenzidu.
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4.4.1 Koncentrace tenzidu
Vliv koncentrace tenzidu na analytický signál byl sledován v rozsahu dvou řádů
koncentrace, přičemž horní hranice už se pohybovala v oblasti kritické micelární
koncentrace. Nejvyšší odezvy bylo dosaženo při použití koncentrace tenzidu 5·10-4
mol·dm-3. Ostatní parametry měření byly zachovány.
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Obr. 4.7: Vliv koncentrace povrchově aktivní látky Triton X-100 na dosažený
analytický signál
cK = 0,5 mol·dm-3,cA=2,0 mol·dm-3, cvz =0,5 µg·ml-1, I= 1,5 A Fvz =3,2 ml min-1, FG =
23 ml·min-1, T = 700 °C, t = 60 s, TA = 1500 °C, cAFB = 1 %, FAFB = 1,1 ml·min-1,
FD = 1,1 ml·min-1

4.4.2 Kalibrace
Při koncentraci tenzidu 5·10-4 mol·dm-3 a průtokové rychlosti tenzidu a
protipěnícího činidla 1,1 ml·min-1 byla opět změřena kalibrační závislost. Ostatní
podmínky generování a stanovení zůstaly nezměněny.
V důsledku přítomnosti povrchově aktivní látky v kapalné fázi došlo k poklesu
kondenzace kapaliny v transportní cestě (subjektivní pozorování aparatury).
Na površích se netvořily kapičky kapaliny ale mlha. Ke zlepšení citlivosti ovšem
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nedošlo, právě naopak došlo oproti očekávání k jejímu mírnému zhoršení. Kalibrační
graf je na obr. 4.8, výsledky stanovení v tab. 4.5. Příčinou nižších signálů může být
naředění analytu v kapalné fázi přidávanými roztoky detergentu a protipěnícího činidla.
Oproti kalibrační závislosti bez použití povrchově aktivní látky došlo k poklesu
citlivosti u výšek píku ale ke vzrůstu citlivosti u ploch píku.
Porovnání mých výsledků s výsledky kolegyně Růžkové naznačuje, že vliv
tenzidu na účinnost uvolňování těkavé formy kadmia z kapalné fáze souvisí
s konstrukcí separátoru fází. V mé experimentální práci byl používán separátor fází
s malým objemem pro kapalnou fázi. Z toho vyplývá, že při použití daného nového typu
miniaturizovaného separátoru fází dojde pravděpodobně k téměř maximálnímu uvolnění
shluků nanočástic kadmia do plynnné fáze i bez přispění povrchově aktivní látky.
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Obr. 4.8: Lineární část kalibrační závislosti při zavádění tenzidu do separátoru fází, A –
výška píku, B – plocha píku
cK = 0,5 mol·dm-3,cA=2,0 mol·dm-3, I= 1,5 A Fvz =3,2 ml min-1, FG = 23 ml·min-1,
T = 700 °C, t = 60 s, TA = 1500 °C, cAFB = 1 %, cD = 5·10-4 mol l-1, FAFB = 1,1 ml·min-1,
FD = 1,1 ml·min-1
Tab. 4.5: Základní charakteristiky stanovení Cd kombinovanou technikou EcHGETAAS s použitím povrchově aktivní látky a bez odstraňování vlhkosti v transportním
vedení
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-1

Citlivost [ml·μg ]
Opakovatelnost [%]
-3
LOD [μg·dm ]
-3
LOQ [μg·dm ]
Korelační koeficient
LDR

h píku
0,4213
28,01
2,5
8,3
0,9997
-3
LOQ – 0,5 μg·dm

A píku
0,0945
34,30
12
40
0,9977
-3
LOQ – 0,5 μg·dm

4.5 Změna vnitřního průměru transportní kapiláry
V další části práce byl sledován vliv vnitřního průměru transportní kapiláry
(PTFE) na dosažený signál a opakovatelnost měření. Byla vyhodnocována
opakovatelnost měření a relativní změna analytického signálu 0,5 µg·ml-1 CdII
pro kapiláry o vnitřních průměrech 0,8 mm, 1,0 mm a 1,5 mm. Měření probíhalo vždy
až 1 h po výměně kapiláry, aby se do transportní cesty dostala vodní pára. Výsledky
jsou shrnuty v tab. 4.6. Vyplývá z nich, že u větších průměrů kapiláry se zvětšují plochy
a snižují výšky atomizačních píků.
Tab. 4.6: Vliv vnitřního průměru teflonové transportní kapiláry na parametry stanovení

Opakovatelnost [%]
Relativní velikost signálu [%]
Počet měření

0,8 mm
h píku
21,13
100
9

A píku
27,68
100
9

1,0 mm
h píku
13,68
95,52
6

A píku
16,83
151,11
6

1,5 mm
h píku
32,22
78,97
6

A píku
40,80
131,11
6

Lze předpokládat, že bylo možné dosáhnout u kapilár s větším vnitřním
průměrem původní citlivosti zvýšením průtokové rychlosti nosného plynu.
Bylo rozhodnuto pro další měření používat kapiláru o vnitřním průměru 1,0 mm,
protože vykazuje nejlepší opakovatelnost při zanedbatelném poklesu signálu (výšky
píku).

4.5.1 Průtok nosného plynu pro kapiláru o vnitřním průměru 1 mm
Pro dosažení nejvyšších citlivostí při použití transportní kapiláry o větším
vnitřním objemu byl znovu optimalizován průtok nosného plynu.
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Ze získané závislosti (obr. 4.9) vyplývá, že při použití kapiláry s vnitřním
průměrem větším o 0,2 mm, došlo k posunu polohy maxima dané závislosti pouze
o 5 ml·min-1.
Podmínky měření zůstaly zachovány (tj. doba záchytu 60 s, teplota záchytu
700 °C, průtoková rychlost vzorku 3,2 ml·min-1 a koncentrace vzorku 0,5 µg·ml-1).
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40
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Obr 4.9: Závislost absorbance na průtoku nosného plynu pro kapiláru o ID=1,0 mm
cK = 0,5 mol·dm-3, cA=2,0 mol·dm-3, cvz = 0,5 µg·ml-1, I = 1,5 A, Fvz = 3,2 ml·min-1,
T = 700 °C, t = 60 s, TA = 1500 °C

4.6 Vyhřívání separátoru fází
Protože těkavou formou kadmia zřejmě není hydrid ani studené páry, ale
nejspíše shluk nanočástic, způsobuje sušení plynu v transportní kapiláře silikagelem
ztrátu signálu; v případě sušení pomocí koncentrované kyseliny sírové jeho významný
pokles [2]. Další možností odstranění vlhkosti kondenzující v transportní cestě je její
vyhřívání. Kvůli nízké tepelné odolnosti teflonu byla nakonec vyhřívána pouze horní
část separátoru fází. Cílem bylo vyzkoušet vliv zvýšené teploty na dosažený analytický
signál a opakovatelnost měření.
Při úvodních experimentech byl zjištěn drobný pokles signálu, čímž byla
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vyloučena možnost využití takovéhoto vyhřívání pro zvýšení citlivosti. Byl tedy
vyzkoušen alespoň vliv na opakovatelnost měření.
Experimentováno bylo s vyhřívacími teplotami 90°C a 110°C při době záchytu
60 s, teplotě záchytu 700°C, průtokové rychlosti nosného plynu 29 ml·min-1 a
průtokové rychlosti vzorku 3,2 ml·min-1. Získané signály pro 0,5 µg∙ml-1 byly
porovnány s hodnotami změřenými bez vyhřívání za jinak stejných podmínek.
Výsledky shrnuje tab. 4.6.
Tab. 4.6: Vliv vyhřívání horní části separátoru fází na velikost analytického signálu a
opakovatelnost měření

Relativní velikost signálu [%]
Opakovatelnost [%]
Počet měření

Bez vyhřívání
h
A
100
100
15,81
15,44
6
6

h
82,61
10,03
4

90°C
A
91,30
13,11
4

h
97,83
5,58
4

110°C
A
94,2
21,67
4

Vyhřívání horní části separátoru fází nad teplotu varu vody nemá téměř žádný
efekt na citlivost stanovení. Při porovnání absolutních velikostí signálů pro 0,5 µg∙ml-1je
odezva velmi blízká odezvě získané při kalibraci bez odstraňování vlhkosti. Vyhřívání
na teplotu pod bodem varu vody způsobuje pokles analytického signálu a není tedy
vhodné. Zvýšená teplota měla pozitivní vliv na dosaženou opakovatelnost stanovení.
Tento způsob vyhřívání (horní část separátoru fází) nevede k úplnému odstranění
vlhkosti z transportní kapiláry. Je možné, že v důsledku malých rozměrů separátoru fází
dochází i k ohřívání jeho spodní části s kapalnou fází (separátor je přetlakový), čímž se
zároveň může produkce aerosolu vodní páry zvyšovat. Prakticky to ovšem pozorováno
nebylo, horní část separátoru fází byla bez zkondenzovaných kapiček. S největší
pravděpodobností tedy dochází ke ztrátám těkavé formy kadmia až na kondenzované
vodní páře v transportní kapiláře.
Bylo by vhodnější vyhřívat samotnou transportní kapiláru. To je však
problematické kvůli jejímu konstrukčnímu materiálu a nutnosti zachovat její
pohyblivost a velmi nízkou hmotnost.
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4.7 Kvantifikace ztrát
Na závěr práce zařazuji vyhodnocení ztrát při použití kombinované techniky
stanovení Cd EcHG-ETAAS s výškou píku jako analytickým signálem. Z porovnání
v tab. 4.7 vyplývá, že rozdíl oproti citlivosti přímého dávkování analytu do grafitové
kyvety představuje tři řády. Tento pokles citlivosti zahrnuje všechny ztráty analytu
způsobené nedokonalým generováním těkavé formy kadmia, neúplným přechodem
z kapalné do plynné fáze a sorpcí na vnitřních površích a spojích transportní cesty.
Tab. 4.7: Porovnání citlivosti pro přímé stanovení Cd ETAAS a stanovení
kombinovanou technikou EcHG-ETAAS pro výšku píku

-1

Citlivost [ml·μg ]

ETAAS

HG-ETAAS

HG-ETAAS s použitím
povrchově aktivní látky

378,7

0,5043

0,4213

33

5 Závěr
Cílem této bakalářské práce bylo zvýšit citlivost stanovení kadmia metodou
kontinuálního elektrochemického generování spojeného s detekcí ETAAS. Prvním
krokem bylo nalezení optimálních podmínek pro stanovení kadmia touto technikou,
dále pak byly testovány různé možnosti vylepšení parametrů stanovení. Postupně byl
studován vliv polohy separátoru fází, přídavku povrchově aktivní látky, vnitřního
průměru transportní kapiláry a vyhřívání horní části separátoru fází. Mnohé
experimenty přímo navazovaly na poznatky zjištěné kolegyní Pavlou Růžkovou během
vypracovávání její diplomové práce.
Z porovnání výsledků měření s výsledky kolegyně Růžkové vyplývá, že použití
jiného miniaturizovaného separátoru fází umožnilo dosáhnout vyšší citlivosti.
Žádná z dalších studovaných možností nevedla k pozitivnímu výsledku ve
smyslu zvýšení citlivosti, bylo ale dosaženo lepší opakovatelnosti měření.
Vytčený cíl práce sice zcela splněn nebyl, ale ukázalo se, že vyhřívání separátoru
fází by přeci jen mohlo mít budoucnost. Pokud by se potvrdilo, že ohřívání plynu
v separátoru fází opravdu nemá výrazný negativní efekt na citlivost stanovení, mohlo by
být použito k odstranění potíží s kondenzací kapaliny v transportní kapiláře u těkavých
forem prvků, které neumožňují konvenční sušení pomocí silikagelu nebo hydroxidu
sodného.
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