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Abstrakt
Tato bakalářská práce porovnává tři instrumentální metody hmotnostní spektrometrie - TIMS (thermal
ionization mass spectrometry = hmotnostní spektrometrie s termální ionizací) a dvě metody hmotnostní
spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem – ICP, konkrétně ICP QMS (inductively coupled plasma
quadrupole mass spectrometry = kvadrupólová hmotnostní spektrometrie) a ICP SF MS (sector field
inductively coupled plasma = sektorová hmotnostní spektrometrie), které se využívají při stanovení obsahů
olova v životním prostředí. Pomocí těchto metod lze stanovit izotopické složení a obsah olova v přírodních
materiálech, neboť každý zdroj znečištění má své vlastní specifické složení izotopických poměrů olova.
V práci jsou rozebrána základní témata, jako jsou izotopy olova, jeho zdroje a rezervoáry, princip
instrumentace těchto tří metod a následně jsou v práci porovnány jejich výhody a nevýhody.

Summary

This work describes comparison among three methods of mass spectrometry and their practical application
on measurement of isotopic composition of Pb in different environmental samples. Compared methods are
TIMS (thermal ionization mass spectrometry) and methods of inductively coupled plasma mass spectrometry
- ICP QMS (inductively coupled plasma quadrupole mass spectrometry) and ICP SF MS (sector field
inductively coupled plasma mass spectrometry). First part of the work describes Pb isotopes and
characterization of Pb as an element with its sources and reservoirs. Second part of the work is divided to
instrumentation of these methods and to comparison of their advantages and disadvantages. All of them are
used for measurement of isotopic composition in the environmental samples, which are used for
determination of sources of Pb, because Pb from different sources has also its specific different isotopic
composition.
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1. ÚVOD
Tato práce se zabývá srovnáním tří instrumentálních metod hmotnostní spektrometrie – hmotnostní
spektrometrie s termální ionizací (TIMS), kvadrupólové hmotnostní spektrometrie (ICP QMS) a sektorové
hmotnostní spektrometrie (ICP SF MS) při stanovení obsahů a izotopického složení olova v přírodních
materiálech.
V první části práce je popsána charakteristika olova – zahrnuje pohled na olovo jako prvek, jeho izotopy
a zdroje (přírodní i antropogenní). Na ni navazuje druhá část shrnující rezervoáry izotopů olova v prostředí.
Třetí část práce je věnována výše uvedeným metodám - TIMS, ICP QMS a ICP SF MS – popisuje základní
princip jejich instrumentace a případné limitující faktory. Na tuto kapitolu navazuje čtvrtá část - závěr,
ve které jsou shrnuty výhody a nevýhody jednotlivých metod.
Dnes již více než stoletou historii hmotnostní spektrometrie lze rozdělit do tří etap. První etapou je období,
které započalo v roce 1899 a trvalo do 30. let 20. století, během něhož došlo mimo jiné k potvrzení
atomistické teorie, objevení existence izotopů a počátky měření jejich hmotností. Před druhou světovou
válkou byla hmotnostní spektrometrie doménou pouze úzkého okruhu fyzikálních chemiků. K významnému
rozvoji spektrometrie a k rozvoji analýzy uhlovodíků přispěla hlavně potřeba dosáhnout požadovaného
efektivního složení leteckého benzínu během druhé světové války. V 50 - 80. letech 20. století bylo
spektrometrických přístrojů použito především pro analýzu organických látek a řešení vztahů mezi
strukturou molekul (rozvoj strukturní analýzy) a reaktivitou molekulových iontů (teorie molekulových
reakcí). Od 80. let 20. století až dodnes pokračuje spektrometrie, která se do této doby užívala pouze pro
analýzu malých a středně velkých molekul, v oblasti rozvíjení finančně zajímavého odvětví medicínských
bioaplikací. S pomocí nových technik je možné převádět analyzované látky do plynné fáze a ionizovat také
netěkavé biologicky významné molekuly, jako jsou například peptidy (Maccoll 1999).
Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou je poměrně novou analytickou technikou,
zkonstruovanou v roce 1960 (O'Connor a Evans 2007). První hmotnostní spektrometry byly na trh uvedeny
v roce 1983 (Vanhaecke a kol. 2007), kdy byly vyřešeny technické problémy s vytvořením stabilního vakua
a udržení konstantních podmínek v argonovém plazmatu, který se dnes využívá v metodě tzv. indukčně
vázaného plazmatu (ICP – inductively coupled plasma) (Mihaljevič a kol. 2004).
Přístroje byly původně vyvinuty pro účely vědeckých výzkumů, především pro oceánografii, geologické,
biologické a geografické laboratoře. Jejich využití se brzy rozšířilo i do průmyslové výroby, kde se využívá
při analýze průmyslových materiálů a také do medicínských oborů (Mihaljevič a kol. 2004) - ve farmacii
slouží k analýze obsažených chemických látek a ke zjištění obsahu těžkých kovů (Lewen a kol. 2004).
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Spektrometrie se dnes využívá také pro analýzu potravin, které by mohly obsahovat zvýšeně množství olova,
jako jsou například doplňky stravy s obsahem vápníku (Wolf 1997). Další využití nachází hmotnostní
spektrometrie v kosmochemii, v geochemii a geochronologii při měření izotopů olova a také při monitoringu
životního prostředí (Becker 2005; Horlick a Shao 1992; Pickhardt a kol. 2005). V neposlední řadě nachází
hmotnostní spektrometrie uplatnění ve službách archeologie, forenzních věd, policie a armády, například
ke zjištění povýstřelových zplodin (Sarkis a kol. 2007), stanovení použité munice (Dufosse a Touron 1997),
či detekci omamných látek (Clement a Karasek 1985).
Jedná se o vysoce výkonnou analytickou fyzikálně-chemickou metodu užívanou k určování hmotností
atomů, molekul nebo jejich částí po převedení na kladné nebo záporné ionty. Výsledná hmotnostní spektra
poskytují informace o složení látek. Metoda nachází široké využití díky své vysoké citlivosti, rychlosti,
poskytnutí požadovaných nízkých detekčních limitů a jednoduché interpretaci dat (Hieftje 2007; Mihaljevič
a kol. 2004). Měření obsahů izotopů olova pomocí ICP MS metod se ukázalo je použitelné pro všechny typy
přírodních materiálů (Flem a kol. 2000). Výhodou, která zvýšila využívání spektrometrů je možnost jejich
provozu i v běžných podmínkách analytických laboratoří. Nevýhodou hmotnostních spektrometrů obecně
bývají vyšší nároky na provoz přístrojů (Hieftje 2007; Mihaljevič a kol. 2004).
Analytické aplikace hmotnostní spektrometrie se dále využívá ke stanovení obsahů stopových množství řady
dalších prvků. Má také velký význam pro stopovou a elementární organickou i anorganickou analýzu prvků,
jako je například určení přesných relativních atomových hmotností prvků a laboratorní příprava čistých
izotopů. Slouží také ke studiu mechanismů iontových reakcí (Hieftje 2007) a geochronologie ji využívá
k určení stáří hornin pomocí určení izotopových poměrů ve vzorku. V geochemii se využívá především
k izotopové analýze stopových a ultra stopových prvků, neboť umožňuje analyzovat téměř všechny prvky
s citlivostí a detekčními limity v řádech ppt (u řady těžkých kovů) a u řady ostatních v jednotkách ppb
(Mihaljevič a kol. 2004).
Metody hmotnostní spektrometrie nabízí mimo jiné možnosti kombinací a doplňování s dalšími analytickými
metodami, především optickou emisní spektrometrií (OES), atomovou absorpční spektrometrií (AAS)
a fluorescencí (ICP AFS) (Horlick a Shao 1992).
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2. OLOVO
Olovo je chalkofilním prvkem, náležícím v periodickém systému do IV. B skupiny. Jedná se o velmi měkký,
nízko tavitelný, toxický kov, s vysokou hustotou, který je využíván člověkem již od starověku.
Ve sloučeninách se vyskytuje převážně v mocenství Pb2+, které vytváří nejstálejší sloučeniny a jako Pb4+,
které je pro většinu látek oxidačním činidlem (Newland a Daum 1982).

2.1 Izotopy olova

Olovo má celkem 32 známých izotopů, většina z nich ovšem není dostatečně stabilní a velmi rychle se dále
rozkládá, nejvíce zastoupeny jsou čtyři izotopy olova (52 %). Z nich jediné

204

Pb (1 %),

206

Pb (24 %),

207

Pb (22 %) a

208

Pb

Pb je neradiogenní (není produktem radioaktivního rozpadu, vzniká mimo

204

rozpadové řady) a je konstantně obsaženo na Zemi. Další tři jsou radiogenní konečné izotopy rozpadových
řad.

Pb je finálním produktem rozpadu

238

U (aktiniová rozpadová řada) a

208

206

rozpadu

235

U (uran-radiová rozpadová řada),

Pb je finálním produktem

207

Pb je konečným produktem rozpadu

Th (thoriová rozpadová

232

řada) (Komárek a kol. 2007). Poločasy rozpadu výše uvedených rozpadových řad jsou dle Weisse a kol.
(1999) následující:

238

U =>

206

Pb (t1/2 = 4.5x109 let),

235

U => 207Pb (t1/2 = 7.1x108 let) a

232

Th =>

208

Pb (t1/2 =

1.4x10 let). Při měření obsahu olova v životním prostředí se uplatňují ještě tři radioaktivní izotopy –
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(s poločasem rozpadu t1/2 = 22 let),

Pb (poločas rozpadu t1/2 = 10 hodin) a

212
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Pb /

207

Pb,

208

Pb /

Pb

Pb s poločasem rozpadu

kolem 26,8 minut. V přírodních vědách se izotopy nejčastěji vyjadřují jako poměry
206

210

206

Pb /

204

Pb,

Pb. (Komárek a kol. 2007). Za nejvíce citlivé je v přírodních vědách obecně

206

považováno měření poměrů izotopů

206

Pb /

Pb (Komárek a kol. 2007; Novák a kol. 2003). Izotopy olova

207

slouží jako užitečný nástroj k určování stáří hornin na Zemi a datování geologických procesů. Obsahy
izotopů olova

206

Pb a

Pb lze vyjadřovat pomocí jejich poměru k neradiogennímu olovu

207

Pb. Stáří

204

materiálů je možné určit díky různě dlouhým poločasům rozpadu prvků, ze kterých izotopy pochází.
(Komárek a kol. 2007). Dále jsou užívány k určení zdrojů atmosférického znečištění, je možné odlišit
pomocí rozdílného izotopického složení, zda se jedná o přírodní či antropogenní zdroj. To je možné
v případě, že všechny zdroje znečištění jsou charakteristické svými poměry izotopů olova a znečišťující látky
mají tedy své vlastní specifické izotopové složení. Například olovo uvolněné při spalovacích procesech
vykazuje odlišné izotopické složení

206

Pb /

Pb od jiných zdrojů znečištění. Také izotopické složení olova

207

emitovaného do ovzduší při metalurgických procesech odpovídá izotopickému složení původních materiálů
(Ettler a kol. 2004).
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2.2 Přirozené zdroje olova

Olovo je na Zemi zastoupeno řídce, ale obsah olova v zemské kůře je přesto větší, než odpovídá jeho
umístění v periodické tabulce prvků. To je způsobeno faktem, že izotopy olova jsou konečným produktem
radioaktivních rozpadových řad uranu a thoria a další izotopy olova neustále vznikají při rozpadu ostatních
transuranových prvků - obsah olova se proto v zemské kůře postupně zvyšuje. Do prostředí se dostává
přirozeným procesem při zvětrávání minerálů s obsahem olova, zejména zvětráváním olověné rudy galenitu
(PbS). Olovo se dále vyskytuje i v cerusitu (PbCO3), anglesitu (PbSO4) a krokoitu (PbCrO4). Bývá také
doprovodným prvkem v rudách zinku (sfalerit – ZnS), mědi (chalkopyrit - CuFeS2) a stříbra (Newland
a Daum 1982). Olovo se může do prostředí a to zejména do ovzduší dostávat také ve formě prachu
unášeného větrem, kouře z vulkanické činnosti (Cibulka a kol. 1991; Vallelonga a Mater 2003), případně
se může uvolňovat při lesních požárech či z aerosolů mořské vody, například ze Středozemního moře
se uvolňuje asi 5-6 ng Pb/m3 (Cibulka a kol. 1991).
2.3 Využití olova a jeho antropogenní zdroje

Biogeochemický cyklus olova v životním prostředí byl ve velké míře ovlivněn člověkem (Novák a kol. 2003,
Komárek a kol. 2007), odhaduje se, že antropogenní zdroje emisí olova v atmosféře převyšují přirozené
zdroje o 1 až 2 řády (Komárek a kol. 2007; Mihaljevič a kol. 2006). Současný princip a mechanismus
koloběhu olova v prostředí znázorňuje Obr. 1. Snadná dostupnost rud olova přispěla k tomu, že olovo
používali již staří Egypťané a Římané, u nichž nadměrné užívání olova bylo prokázáno mimo jiné analýzou
kostí, a vysoké koncentrace olova naměřeného v kostech římské aristokracie vedly k domněnce, že právě
olovo způsobilo pád římské říše (Newland a Daum 1982), v té době dosahovala produkce olova asi 80 000
tun za rok. V poslední době se však projevuje snaha o co největší omezení využívání olova a jeho slitin,
vzhledem k jeho prokázané toxicitě, avšak ještě v první polovině 20. století bylo olovo velmi běžně
užívaným kovem, celková roční produkce olova činila přibližně 1x10 6 tun za rok (Komárek a kol. 2007).
Významným zdrojem znečištění prostředí olovem je v dnešní době především těžba, zpracování a využívání
olova (Ettler a kol. 2004; Cibulka a kol. 1991; Weiss a kol. 1999). Nejvíce olova je v současné době
zpracováváno v průmyslu vyrábějícím elektrické akumulátory. Dále jde především o odpadní vody
ze pracování rud, odpady z barevné metalurgie a výrobky sklářského průmyslu (Komárek a kol. 2007).
Dalším významným antropogenním zdrojem jsou spalovací procesy, zejména spalování olovnatého benzínu,
spalování odpadů a fosilních paliv (Cibulka a kol. 1991; Newland a Daum 1982; Weiss a kol. 1999).
Především v průběhu 40. - 80. let minulého století, byl významným antropogenním zdrojem právě benzín
upravovaný tetraethylolovem (Navrátil a kol. 2003; Newland a Daum 1982; Weiss a kol. 1999). Množství
olova vstupujícího do atmosféry spolu s olovnatým benzínem se nyní snižuje, ale v prostředí stále zůstává
poměrně velké množství olova (Kurkjian a kol. 2002; Navrátil a kol. 2003; Weiss a kol. 1999).
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Obr. 1. Současný mechanismus koloběhu olova v prostředí (Newland a Daum 1982)

Při spalování odpadů obsahujících olovo dochází ke vzniku prachových částic s různými izotopickými
poměry olova, kvůli různému složení spalovaných odpadů (Komárek a kol. 2007). Fosilní paliva jsou stále
nejvíce využívanou surovinou na výrobu energie, to se týká především spalování uhlí v tepelných
elektrárnách. V České Republice převyšují emise z tepelných elektráren emise z dopravy a zvětrávání
(Novák a kol. 2003). Aplikace hnojiv s obsahem olova, vyrobených z čistírenských kalů nebo průmyslových
kompostů, jsou také velice důležitým zdrojem kontaminace půdy olovem (Cibulka a kol. 1991).
3. REZERVOÁRY OLOVA V PROSTŘEDÍ
Olovo emitované ze zdrojů znečištění se ukládá v různých přírodních materiálech, díky tomu můžeme
sledovat vývoj znečištění prostředí olovem v průběhu až několika desítek let (Weiss a kol. 1999). Změny
koncentrací olova v geochemických archivech se objevují shodně s vývojem průmyslu a rozvojem různých
zdrojů znečištění v dané lokalitě (Komárek a kol. 2007). Používá se převážně měření izotopů

206

Pb /

207

Pb

(Mihaljevič a kol. 2006). Kontaminace prostředí olovem již byla nalezena a zdokumentována v mnoha
geochemických archivech z různých částí světa a ukázalo se, že olovo se dostávalo do atmosféry již před
cca 6000 lety, v důsledku prvních zemědělských aktivit tehdejších obyvatel, a zabere pravděpodobně mnoho
času, než se podaří dnešní několikrát navýšené vysoké koncentrace snížit na původní hodnoty. Například ani
přes pokles atmosférického znečištění olovem od roku 1980 nedošlo k předpokládanému poklesu obsahu
olova v letokruzích (Weiss a kol. 1999). Přírodními archivy jsou například rašeliniště, sedimenty, letokruhy
stromů, ledovce, korálové ostrovy a rostlinný materiál z herbářů jsou užívány k určení nejen historického,
ale v některých případech i současného vývoje znečištění prostředí olovem (Weiss a kol. 1999). Použít lze
i vinnou révu a vína z ní vyrobená, kde je zkoumána možnost identifikace regionu, odkud víno pochází,
popřípadě možnost určení zdrojů obsažených izotopů olova (Barbaste a kol. 2001; Mihajevič a kol. 2006).
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4. HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE S INDUKČNĚ VÁZANÝM PLAZMATEM
ICP MS je analytická spektrální technika, která kombinuje ICP (Inductively Coupled Plasma – indukčně
vázané plazma) a hmotnostní spektrometrii (MS – Mass Spectrometry). Samotný princip metody spočívá
v dělení iontů s různou hmotností a různým elektrickým nábojem. Prvky a molekuly je možno navzájem
odlišit podle jejich charakteristických hmotností. Hmotnostní spektrometrie rozděluje částice podle jejich
poměru hmotnosti (m) a náboje fragmentu (z) (Clement a Karasek 1985). Zaznamenává se hmotnostní
spektrum, které je grafickým znázorněním četnosti iontů a hodnot poměru hmotnosti a náboje (O'Connor
a Evans 2007). U této metody je zapotřebí, aby atomy analyzovaných prvků byly před vstupem do detektoru
převedeny do formy kladně nabitých iontů. ICP část přístroje proto představuje zdroj těchto iontů,
označovaných jako M+ a MS část následně tyto částice deteguje na základě jejich charakteristických
hmotností (Mihaljevič a kol. 2004).
4.1 ICP Q MS - kvadrupólová hmotnostní spektrometrie
Kvadrupólová hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem je metoda sloužící v kombinaci
s ICP MS k separaci iontů a k prvkové analýze. Efektivní řešení propojení ICP a MS představuje přístroj
znázorněný na Obr. 2. (Mihaljevič a kol. 2004). První - méně efektivní - kvadrupóly se objevily na počátku
80. let minulého století (Horlick a Shao 1992) a měly velice limitovaný rozsah, i přesto se uplatnily
při studiu vyšších sfér atmosféry a v kosmickém průzkumu (Dawson a Douglas 1999).
Základní přístroj obvykle sestává z plazmového zdroje a hmotnostního analyzátoru, přechod mezi nimi tvoří
expanzní komora. Plazmový zdroj sestává z mlžné komory a zmlžovače (nebulizéru), kam je roztok vzorku
vháněn pomocí peristaltického čerpadla, dále z radiofrekvenčního (RF) generátoru, plazmového hořáku
a indukční cívky, umístěné na vyústění nebulizéru (Mihaljevič a kol. 2004). Hmotnostní spektrometr
je tvořen iontovou optikou, kvadrupólovým separátorem, detektorem částic a řídícím počítačem (Mihaljevič
a kol. 2004). Spojení mezi plazmovým zdrojem a hmotnostním spektrometrem zajišťuje expanzní komora,
která je od okolního prostředí oddělena dvěma děliči tlaku. Jedná se o kovové kužele (vnitřní – skimmer
a vnější – sampler) (Douglas 2007; Horlick a Shao 1992), nejčastěji vyrobené z platiny nebo niklu, aby měly
dobrou tepelnou vodivost a byly odolné vůči používaným rozpouštědlům (Mihaljevič a kol. 2004).
Expanzní komora slouží k oddělení plazmového zdroje, který pracuje v prostředí atmosférického tlaku
od prostředí s vysokým vakuem, ve kterém pracují části hmotnostního spektrometru – zde jsou všechny
součásti včetně expanzní komory výkonnými čerpadly zbavovány vzduchu, aby byl umožněn pohyb iontů
z plazmy do analyzátoru a také proto, aby částice vzduchu nerušily vlastní stanovení (Strnad a kol. 2008).
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Obr. 2. Schéma kvadrupólového spektrometru s indukčně vázaným plazmatem (Mihaljevič a kol. 2004)

V mlžné komoře je pomocí inertního plynu (nejčastěji Ar) a zamlžovače z kapalného vzorku tvořen aerosol,
jehož jemná frakce (malé kapička o velikosti 2-5 μm) je vháněna do hořáku (Evans a kol. 1995; Mihaljevič
a kol. 2004). Zde vzniká díky radiofrekvenčnímu generátoru (o frekvencích 27 nebo 40 MHz) a indukční
cívce v proudu argonu plazma. Vznik plazmatu je podmíněn fluktuacemi elektrického pole v prostředí cívky
(Mihaljevič a kol. 2004). Při průchodu aerosolu plazmatem vzniká pára a následně atomy a ionty (Dawson
a Douglas 1999; Douglas 2007; Horlick a Shao 1992).
Indukčně vázané plazma je velmi vhodným zdrojem iontů, neboť jeho teplota dosahuje 6000 K - 10 000 K
(Evans a kol. 2007). Většinou se používá 7000 - 8000K ( Mihaljevič a kol. 2004), Dawson a Douglas (1999)
uvádějí používanou teplotu v rozmezí 5000 - 7000 K. V takto vysokých teplotách je možné ionizovat až 90
% prvků (Dawson a Douglas 1999; Taylor a Garbarino 2007). Právě tato vysoká efektivnost ionizace
je u ICP MS velmi oceňována (Vanhaecke a kol. 2007).
Spolu s iontovými částicemi se do spektrometru dostávají také částice, které by mohly narušit detekci
jednotlivých iontů a poškodit detektor. Nejčastěji je to argon, kyslík a vodík a dále velké množství fotonů
uvolněných z plazmatu. Tyto částice se nevychylují v elektromagnetickém poli, tudíž je zastaví vhodná
překážka umístěná v dráze jejich letu – pohlcovač fotonů, což je malá destička v ose přístroje chránící
detektor před jejich dopadem (Douglas 2007; Horlick a Shao 1992).
Iontová optika zajišťuje rozostření svazku kladně nabitých iontů tak, aby obešel pohlcovač fotonů, tím dojde
k separaci nechtěných částic a poté má za úkol svazek opět zaostřit a urychlit do kvadrupólu (Mihaljevič
a kol. 2004).
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Kvadrupól je zařízení sloužící k oddělení iontů podle jejich relativních atomových hmotností (Douglas
2007). Jedná se o soustavu čtveřice rovnoběžných vodivých (nejčastěji molybdenových) tyčí, o délce 30-40
cm a průměru asi 1 cm, na které je vloženo elektromagnetické pole s proměnnou radiofrekvenční složkou.
Na tyče je postupně zaváděno stejnosměrné elektrické napětí tak, aby protilehlé tyče měly vždy stejnou
polaritu (Boyd 1985), jak je uvedeno na Obr. 3. Oscilace elektromagnetického pole zapříčiní pohyb iontů
kvadrupólem směrem k detektoru. Frekvence oscilace je konstantní, mění se pouze amplituda napětí
na tyčích, což umožní průchod iontů v závislosti na jejich hmotnosti (Mihaljevič a kol. 2004; O'Connor
a Evans 2007). Ionty se zde pohybují po spirálních drahách a při daném nastavení pole "proletí"
kvadrupólem jen ionty s určitou hodnotou poměru hmotnosti a náboje (pro níž je spirála souosá
s kvadrupólem), které dopadnou na detektor (Boyd 1985; Clement a Karasek 1985; Douglas 2007; Horlick
a Shao 1992).
Postupnou změnou pole je možné hodnotu poměru m/z měnit a detegovat tak ionty s jiným m/z (Boyd 1985;
Taylor a Garbarino 2007). Podmínky na kvadrupólu se za pomoci počítače mění během zlomků vteřin tak,
aby byly analyzovány pouze požadované ionty, a tím umožní analýzu v celém spektru během přibližně 30
sekund (Taylor a Garbarino 2007), což vede ke zkrácení doby potřebné pro analýzu (Mihaljevič a kol. 2004).
Ionty, které neproletí kvadrupólem se vybíjejí na tyčích a jsou odstraněny vakuovými pumpami. Tlak
v oblasti kvadrupólu dosahuje řádově 10 -5 Pa (Douglas 2007).
Obr. 3. Schéma kvadrupólového analyzátoru (Dawson a Douglas 1999)

Detekce iontů probíhá na detektoru, kam ionty po průletu kvadrupólem dopadnou a jejich signál
je mnohonásobně zesílen elektronovým násobičem (Evans a kol. 2007). Výsledný signál je spočten jako
průměr všech měření. Po dopadu kladně nabitého iontu dojde k vypuzení velkého počtu tzv. sekundárních
elektronů (tzv. kaskádovitý tok elektronů). Ty jsou dále elektrickým polem vedeny k dalším elektrodám
a na výstupu detektoru je získán měřitelný elektrický proud. Na detektor jsou poté nasměrovány ionty o jiné
relativní hmotnosti a celý proces se opakuje (Mihaljevič a kol. 2004; Taylor a Garbarino 2007).
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Mezi přídavná zařízení, která zefektivňují analýzu prvků, patří již výše zmíněný zmlžovač v kombinaci
s mlžnou komorou, případně elektrotermálním odpařováním (Horlick a Shao 2007; Mihaljevič a kol. 2004).
Pro zlepšení detekčních limitů lze využít i kombinace ICP MS s dalšími metodami, jako je například
chromatografie nebo laserová ablace, která umožňuje izotopickou analýzu pevných látek (Evans 1995;
Pickhardt a kol. 2005; Vanhaecke a kol. 2007).
Přesnost hmotnostních spektrometrů s kvadrupólem při stanovení izotopických poměrů je menší
než u ostatních metod - obvykle 0,1 – 0,5 % RSD (relativní směrodatná odchylka), u reálných vzorků
0,2 - 0,5 % (Komárek a kol. 2007; Marguí a kol. 2007; Miles a Cook 2007; Vanhaecke a kol. 2007), pokud
vzorek obsahuje izotopy olova 204Pb, jsou udávané hodnoty RSD přibližně 0,2 – 0,3 % (Marguí a kol. 2007).
To je nedostačující pro využití v geologickém datování, v porovnání s TIMS má velmi malou přesnost
(Vanhaecke a kol. 2007; Weiss a kol. 2000), nicméně je to více než uspokojivé při analýze stopových prvků
a při jejich kvantifikaci pomocí izotopového ředění (Dawson a Douglas 1999; Marguí a kol. 2007; O'Connor
a Evans 2007).
Výhodou kvadrupólu je dále malá velikost přístroje a vysoká rychlost analýzy – kvadrupóly jsou schopné
rychlého skenování přes 200 poměrů m/z za méně než minutu (Komárek a kol. 2007; O'Connor a Evans
2007; Weiss a kol. 2000). Při využití této metody se ovšem vyskytují problémy s nižší přesností při měření
způsobené řadou faktorů, jako jsou například spektrální a nespektrální interference (Barbaste a kol. 2001;
Beauchemin 1999), okrajové pole kvadrupólu (tzv. fringing field) – zde se projevuje tzv. hmotnostní
diskriminace (Beauchemin 1999; Boyd 1985; Barbaste a kol. 2001; Marguí a kol. 2007) – ionty s nízkou
energií jsou usměrněny na delší dobu do okrajového pole a bývají významně ovlivněny – čím déle setrvají
v okrajovém poli, tím více se jejich amplituda zvyšuje, což způsobí snížení přesnosti spektrometru (Dawson
a Douglas 1999; Douglas 2007). Za hlavní příčiny hmotnostní diskriminace jsou považovány přechody
vzorku od ICP MS do analyzéru a transfer iontů přes iontovou optiku (Vanhaecke a kol. 2007). Hmotnostní
diskriminace se odstraňuje pomocí kalibrace. Při užití elektronového násobiče jsou u kvadrupólového
analyzátoru také problémy s tzv. „mrtvým časem“, což je čas potřebný k zaznamenání a vyhodnocení signálu
iontu (Marguí a kol. 2007; Vanhaecke a kol. 2007).
Hlavním rozdílem mezi ICP MS metodami je tzv. rozlišení – parametr, který udává schopnost přístroje
rozlišit dvě hmotnosti ležící vedle sebe. Rozlišení se označuje jako R a je to podíl nominální hodnoty měřené
hmotnosti (m) a šířky píku v 5 % jeho výšky (m). Pro běžné kvadrupóly hodnota rozlišení nepřevyšuje 200
až 300, zatímco sektorové spektrometry dosahují výrazně lepších hodnot rozlišení (až 10 000) (Strnad a kol.
2008).
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4.2 ICP SF MS – sektorová hmotnostní spektrometrie
Sektorová hmotnostní spektrometrie je využívána už skoro dvě desetiletí, jedná se o vysoce citlivou
a přesnou metodu (Flem a kol. 2000), která je schopna velmi dobře odlišit ve spektru analyzovanou látku
od spektrálních interferencí (na rozdíl od kvadrupólových spektrometrů), čehož se využívá především při
analýze izotopových poměrů prvků (Vanhaecke a kol. 2007), izotopického složení biologických
a environmentálních vzorků, ke geologickému datování a v izotopové geologii (Miles a Cook 2007).
ICP SF MS využívá při analýze prvků elektrické nebo magnetické pole, popřípadě jejich kombinaci. Pole
mohou ovlivnit směr letu nabité částice a její rychlost, částice různých prvků se v jednotlivých polích chovají
odlišně v závislosti na jejich náboji a hmotnosti – ionty s různými poměry m/z opisují dráhy o různých
poloměrech (Boyd 1985; Douglas 2007; O'Connor a Evans 2007).
Obecně by se dalo říci, že citlivost metody ICP SF MS se zvyšuje se zvyšující se hmotností analyzovaných
iontů. V magnetickém analyzéru, založeném na principu elektromagnetu, mezi pólovými nástavci na ionty
působí radiální a odstředivá síla způsobující zakřivení jejich dráhy letu (O'Connor a Evans 2007). Dojde tedy
k prostorové disperzi iontů s různými hmotnostmi, přičemž je využíváno okrajového pole ke zvýšení
citlivosti detekce (Boyd 1985), lehčí ionty jsou více ovlivněny než ionty těžší, které doletí dále bez
výraznější změny dráhy nebo rychlosti (Mihaljevič a kol. 2004). Podobný princip platí i v elektrickém
analyzéru, který představují dvě elektrody napojené na zdroj vysokého napětí. Pro dané zakřivení elektrod
a použitou intenzitu pole projdou jen ionty s určitou kinetickou energií (Clement a Karasek 1985), ostatní
jsou zachyceny na elektrodách (Boyd 1985; White 1968).
Přístroj samotný (schéma sektorového hmotnostního spektrometru viz Obr. 4.) je podobný kvadrupólovému
hmotnostnímu spektrometru, sestává z ICP iontového zdroje, který vaporizuje, atomizuje a následně ionizuje
vstupující vzorek a vytváří kladně nabité ionty, které jsou transportovány přes kužely (sampler a skimmer)
do hmotnostního analyzéru. Dále je zde přenosová optika s extrakčními čočkami (zde dochází k poklesu
tlaku asi na 10 -5 Pa), odkud částice pokračují do magnetického sektorového analyzéru, kde jsou rozděleny
na základě jejich poměrů m/z a poté do elektrického analyzéru, kde jsou rozděleny na základě jejich
kinetické energie a tlak zde dosahuje až 10 -7 Pa (Douglas 2007; O'Connor a Evans 2007).
Ionty následně dopadají na detektor, kde jsou zaznamenány. Skenování je možné také jen na základě změny
elektrického napětí, což je rychlejší a proto pro určení izotopových poměrů žádanější, než skenování
s využitím magnetického analyzéru, ten ovšem na druhé straně dovoluje skenovat větší rozsah spektra než
elektrický analyzér. Tento typ přístroje může být využit pro přímé stanovení rozpětí hodnot poměrů
hmotností a nábojů, případně pro zaznamenání přítomných iontů (Douglas 2007; O'Connor a Evans 2007).
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Jedním z používaných přístrojů pro stanovování izotopických poměrů nízkých koncentrací radionuklidů
je tzv. „double focusing“ SF MS (Becker 2004), který obsahuje kombinaci obou typů analyzérů a tím
ovlivňuje jak směr, tak i rychlost nabitých iontů (O'Connor a Evans 2007; White 1968). Principem
kombinování těchto dvou analyzérů je odstranění spektrálních interferencí v magnetickém analyzéru
a následné stanovení hmotností zbylých iontů za použití vysokého rozlišení v analyzéru elektrickém (Boyd
1985). Takto konstruovaný spektrometr dokáže použitím vysokého rozlišení odstranit spektrální interference,
které mohou být způsobeny atomy vyskytujícími se v plazmatu, matrix vzorku a přidružených reagentech
(Vonderheide a kol. 2007). Atomy, u nichž nejsou problémy s výskytem spektrálních interferencí, můžeme
analyzovat při nízkém rozlišení spektrometru a docílit tak vyšší citlivosti (Barbaste a kol. 2000).
Obr. 4. Schéma sektorového hmotnostního spektrometru (převzato z: http://www.analchem.ugent.be, 31. 3. 2008)

Výhodou této techniky je především možnost dosažení vyšší rozlišovací schopnosti (Boyd 1985), oproti
metodě ICP QMS, která má detekční limity v rozmezí 1-10 ppt, lze u ICP SF MS při použití magnetického
analyzéru dosáhnout hodnot detekčních limitů odpovídajících jednotkám ppq (Evans 1995). Obvyklá RSD
u ICP SF MS je mezi 0,05-0,2 % (Brenner 2007).
Oproti ostatním metodám má ICP MS také výhodu ve velmi malé spotřebě vzorku (Lewen a kol. 2004),
ke kompletní analýze postačí i množství menší než 1 ml (Mihaljevič a kol. 2004) a jeho snadné přípravě většinu prvků stačí pouze rozpustit v kyselinách. Analýza je přitom poměrně citlivá a rychlá, nicméně
nevýhody ICP SF MS spočívají především v požadavcích na vysoce kvalitní iontovou optiku (což má
za následek vyšší cenu přístroje) (Boyd 1985), a dále nezbytné vybavení laboratoří a vysoká cena chodu
instrumentace (je zapotřebí, aby vakuová čerpadla byla stále v chodu, i když přístroj neměří) snižují jeho
použitelnost a proto je důležité nesnažit se aplikovat tuto technologii na všechny vzorky, ale pouze na vzorky
obtížně měřitelné jinými metodami (Mihaljevič a kol. 2004). Obě výše uvedené metody byly a jsou úspěšně
využívány a aplikovány při studiu izotopů olova v prostředí (Komárek a kol. 2007).
V dnešní době je na celém světě v provozu více než 10 000 ICP MS přístrojů, z toho je přibližně 90 %
vybavených kvadrupólem a zbývajících 10 % obsahuje sektorové hmotnostní spektrometry nebo tzv. timeof- flight analyzéry (Vanhaecke a kol. 2007).

11

4.3 Faktory ovlivňující použití metod ICP MS
Mezi limitující faktory při využívání metod ICP MS patří zejména technické možnosti přístrojů a fyzikální
vlastnosti analyzovaných látek. Důležitým faktorem jsou vysoké koncentrace kyselin v roztoku (zejména
H2SO4 a HF), které mohou způsobit korozi vnějšího kužele, obsah organických sloučenin v roztocích, které
mohou způsobit ukládání uhlíkatých částic na vnějším děliči tlaku a následnou změnu signálu (Strnad a kol.
2008) a salinita měřených roztoků – při ní může opět docházet k blokování vnějšího kužele usazenými
zbytky solí a také se mohou změnit podmínky v argonovém plazmatu - dochází k energetickému posunu,
který se projeví vygenerováním rozdílných iontů ve vzorku a v kalibračním roztoku (Mihaljevič a kol. 2004).
Celkové množství solí by mělo být nižší než cca 1g / l. Pokud vzorek obsahuje větší množství těchto látek,
je třeba ho naředit. Z běžně prováděných analýz se toto omezení týká především mořské vody (Mihaljevič
a kol. 2004).
K dalším faktorům ovlivňující využití této metody patří především vysoký nebo naopak nízký ionizační
potenciál měřených částic, vznik paměťového efektu a řada spektrálních a nespektrálních interferencí.
Ionizační potenciál je minimální energie elektronů, která je zapotřebí k ionizaci molekuly nebo atomu.
Většina prvků má svůj ionizační potenciál menší než argon a získá tak v plazmatu energii potřebnou
k vytvoření kladně nabitých iontů (Mihaljevič a kol. 2004; Taylor a Garbarino 2007). Existuje ale také
několik prvků, jejichž ionizační potenciál je vysoký a po průchodu plazmatem vzniká velmi málo kladně
nabitých iontů (Taylor a Garbarino 2007). Paměťový efekt je schopnost látky ovlivňovat signál i poté,
co přestal být vstřikován analyzovaný vzorek. Velký paměťový efekt vytváří například bor, jod a rtuť
(Strnad a kol. 2008).
Spektrální interference, mezi které patří například dvojnásobně nabité ionty nebo izobarické interference,
mohou být odstraněny použitím spektrometru s vysokým rozlišením (Beauchemin 1999), popřípadě
vhodným nastavením zmlžovače a iontové optiky Horlick a Shao 1992; Mihaljevič a kol. 2004).
Dvojnásobně nabité ionty vznikají u chemických látek, které mají svůj druhý ionizační potenciál v oblasti
energetického výkonu použitého argonového plazmatu. Pak vzniká velké množství iontů, které vyvolávají
signál prvku o poloviční hmotnosti původního iontu. Například
na pozici odpovídající

Ba++ se projeví v hmotnostním spektru

136

Zn+ . Zde je proto nutné při vyšším obsahu těchto látek ve vzorku korigovat

68

parametry iontové optiky (například nastavením měřících podmínek na hodnotu pod 0,5 % mateřského
iontu) (Strnad a kol. 2008) a snížit počet těchto iontů dopadajících na detektor na minimum (Mihaljevič
a kol. 2004).
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Izobarické interference, považované za jednu z největších nevýhod ICP MS (Vanhaecke a kol. 2007),
vznikají kvůli tomu, že většina prvků se v přírodě vyskytuje jako směs několika stabilních izotopů. Proto
se může stát, že se současně vyskytuje několik izotopů různých prvků na jedné hodnotě relativní hmotnosti.
Tento problém se dá řešit zavedením matematických korekcí (Horlick a Shao 1992; Mihaljevič a kol. 2004),
případně užitím spektrometru s vyšším rozlišením (Vanhaecke a kol. 2007).
Nespektrální interference (například potlačení signálu) vznikají díky vysokým obsahům matričních prvků,
které ovlivňují energetické poměry a tím i ionizační rovnováhy v plazmatu. Vlivy těchto interferencí
můžeme odstranit metodou tzv. „standardního přídavku“ (tzv. externí standard), který zajišťuje stejné
podmínky přiměření standardu a roztoku a dále pomocí tzv. interního standardu, což bývá dobře
ionizovatelný prvek, který se v měřeném vzorku nevyskytuje a svou hmotností se blíží ke hmotnostem prvků
v analyzované škále, nejčastěji to bývá

115

In,

45

Sc,

74

Ge,

205

Tl a

103

Rh (Strnad a kol. 2008). Pokud

je interním standardem jeden z izotopů analyzovaného prvku, tzv. spik (Horlick a Shao 1992), jedná
se o metodu izotopického ředění (Flem a kol. 2000; Mihaljevič a kol. 2004). V ICP MS se jako interní
standard pro izotopy olova využívá například přidání standardu

203

Tl/205 Tl (Miles a Cook 2007; Marguí

a kol. 2007).
4.4 TIMS – hmotnostní spektrometrie s termální ionizací
Hmotnostní spektrometrie s termální ionizací je jednou z metod, jejichž velkou výhodou je velká přesnost
a vysoká citlivost (Horlick a Shao 1992). Představuje analytickou technikou užívanou k přesnému měření
izotopických obsahů olova v přírodních materiálech (Weiss a kol. 1999). Metoda je často používána pro
analýzu prvků nebo referenčních materiálů a při stanovení radiogenních izotopů v geochronologii, kde
přesné stanovení napomáhá určit stáří vzorku, či identifikovat geologické procesy (Barbaste a kol. 2001;
Marguí a kol. 2007), případně ji lze použít pro stanovení celkové koncentrace prvku pomocí metod
izotopového ředění (Horlick a Shao 1992).
Spektrometry s termální ionizací využívají k analýze iontů magnetický analyzér, stejně jako ICP SF MS.
Od sektorových hmotnostních spektrometrů se liší pouze užitím jiného zdroje iontů – u TIMS je zdrojem
iontů žhavené kovové vlákno. Schéma spektrometru s termální ionizací je znázorněno na Obr. 5. Před
analýzou je nutný rozklad vzorku a jeho separace od matrixu vzorku na iontoměniči, kvůli omezení
izobarických interferencí. Po separaci je vzorek umístěn na kovovém vláknu nosiče vyrobeném většinou
z Pt, Re, Ta nebo W, neboť je zapotřebí těžko tavitelných prvků, s vysokými body tání, které by odolaly
vysokým teplotám při ionizaci a nereagovaly se vzorkem. Celý nosič je umístěn ve vakuu v iontové komoře
spektrometru. Zde je kovové vlákno se vzorkem tepelně ionizováno průchodem elektrického proudu
vláknem, až do tvorby amorfního rezidua, které je vhodné pro analýzu (Vanhaecke a kol. 2007).
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Efektivně mohou být ionizovány pouze prvky s ionizačním potenciálem (EI) pod 5,7 eV. Protože druhý
ionizační potenciál téměř všech prvků přesahuje hodnoty 10 - 15 eV, nedochází při hmotnostní spektrometrii
s termální ionizací prakticky k žádným interferencím (Vanhaecke a kol. 2007).
Obr. 5. Schéma hmotnostního spektrometru s termální ionizací (převzato z: http://www.sahra.arizona.edu, 31. 3. 2008)

Je ovšem i přesto nutno provádět korekce, kvůli hmotnostní frakcionaci izotopů v průběhu vaporizace vzorku
z vlákna. Používají se jedno, dvě nebo tři vlákna, což bývají pásky obvykle 10 x 1 mm a 10 μm silné. Jedno
vláknové typy se užívají k analyzování prvků s nízkým ionizačním potenciálem, více vláknové se užívají
na prvky s vysokým ionizačním potenciálem (Vanhaecke a kol. 2007).
U více svazkových druhů je též umožněna lepší kontrola při vytváření a udržení stabilního svazku.
Po vytvoření stabilního svazku pozitivně nabitých iontů dochází k extrakci svazku pomocí potenciálového
spádu (6-8 kV) z vlákna v iontové komoře přes řadu tzv. kolimačních clon do vlastního spektrometru
(O'Connor a Evans 2007).
Ve spektrometru probíhá dělení iontů podle hmotnosti v magnetickém analyzéru. Takto dispergovaný
iontový svazek je dále usměrňován do detektoru s elektronovým násobičem nebo s Faradayovým detektorem
(O'Connor a Evans 2007), který na rozdíl od násobiče nemá potíže s mrtvým časem (Vanhaecke a kol. 2007).
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Schematický nákres zapojení vlákna viz Obr. 6. Jednotlivá měření probíhají v blocích a v každém cyklu jsou
data statisticky vyhodnocena. Podmínkou úspěšné analýzy je udržení konstantní rychlosti ionizace vzorku
a tím i stabilního (koherentního) svazku iontů, což není na rozdíl od ostatních metod omezeno nestabilitou
iontového zdroje (Miles a Cook 2007).
Obr. 6. Schéma zapojení kovového vlákna ve spektrometru s termální ionizací (převzato z: http://chemi.muni.cz, 31. 3.
2008)

TIMS se vyznačuje oproti výše uvedeným metodám vysokou citlivostí, přesností (Miles a Cook 2007;
Vanhaecke a kol. 2007), a také hmotnostní diskriminace u ICP MS je (zvláště u prvků s nižší hmotností)
vyšší než u TIMS, u které se hmotnostní diskriminace objevuje u méně než 1 % prvků. To bývá zapříčiněno
rozdílným způsobem ionizace u obou metod - z vlákna je vzorek odebírán jednotlivě, zatímco u ICP MS
jde o kontinuální přívod vzorku do iontového zdroje (Vanhaecke a kol. 2007).
Přesnost této metody při měření izotopických poměrů olova u reálných vzorků se pohybuje v rozmezí
0,1 - 0,3 % (Weiss a kol. 2000). Brenner (2007) uvádí RSD pro olovo u TIMS v rozmezí 0,003 - 0,01 %.
U reálných vzorků má TIMS podobnou přesnost jako kvadrupóly (Brenner 2007, Weiss a kol. 2000), za tyto
rozdíly je zodpovídá několik faktorů, z nichž nejdůležitějšími jsou chemické kroky při přípravě vzorku
a efekty zapříčiněné matrix (Weiss a kol. 2000).
Nevýhodou TIMS je, že obvykle vyžaduje předchozí chemickou separaci vzorku, přičemž separovaný
vzorek musí být co nejčistší, což vyžaduje mnoho času (většinou je k přípravě a analýze jednoho vzorku
zapotřebí několika hodin, aby nedocházelo k izobarickým interferencím mezi stejně těžkými izotopy různých
prvků nebo molekul (Miles a Cook 2007). Také proto má tato metoda velké nároky na čistotu laboratoře
a finanční prostředky (Vanhaecke a kol. 2007).
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5. ZÁVĚR
Všechny výše uvedené metody byly a jsou úspěšně využívány a aplikovány při studiu olova v prostředí.
Každá z porovnávaných metod má své výhody i nevýhody, závisející především na technických možnostech
přístrojů a chemických a fyzikálních vlastnostech analyzovaných vzorků.
Přednostmi ICP Q MS jsou malá velikost přístroje, nižší náklady na provoz přístrojů, jejich snadná
dostupnost, snadná příprava a malá spotřeba vzorku a velká rychlost analýzy. Při stanovení izotopických
poměrů olova v prostředí je i přes svou malou preciznost tato metoda dostačující k rozpoznání různého
původu nebo různé historie vzorků. Je uváděn jako nejméně přesný ze všech tří porovnávaných metod
(obvykle dosahuje hodnot 0,1 – 0,5 % RSD, u reálných vzorků 0,2 – 0,5 %). Mezi jeho další nevýhody patří
nemožnost odstranění interferencí, což by vyžadovalo vysoké rozlišení, které je mimo možnosti běžných
kvadrupólů, dále problémy s okrajovým polem, s tzv. mrtvým časem a hmotnostní diskriminací, která
se odstraňuje pomocí kalibrace.
ICP SF MS je oproti kvadrupólu přesnější, citlivější a bývá užíván k analýze izotopových poměrů, neboť
mívá možnosti vysokého, středního a nízkého rozlišení, což při vhodném nastavení pomáhá překonat
izobarické interference, které tuto analýzu ztěžují a umožní dosáhnout nižších detekčních limitů než
kvadrupólový spektrometr. Oproti metodě ICP QMS, která má detekční limity v rozmezí 1-10 ppt, lze u ICP
SF MS při použití magnetického analyzéru dosáhnout hodnot detekčních limitů odpovídajících jednotkám
ppq . Obvyklá RSD u ICP SF MS je mezi 0,05-0,2 %. Výhodou je, stejně jako u kvadrupólu, malá spotřeba
vzorku. Nevýhody ICP SF MS spočívají především v požadavcích na vysoce kvalitní iontovou optiku, která
se projeví o něco vyšší cenou přístroje. Dalším limitujícím faktorem je nestabilita iontového zdroje, neboť
je zapotřebí udržet konstantní rychlost ionizace a tím i stabilní svazek iontů, stejně tak nezanedbatelná cena
přístroje a nezbytného vybavení laboratoří snižují využitelnost této metody.
TIMS je analytickou technikou užívanou k přesnému stanovení izotopických obsahů olova v přírodních
materiálech. Vyznačuje se velkou přesností a citlivostí a také nižší hmotnostní diskriminací než ICP MS.
Přesnost této metody při měření izotopických poměrů u reálných vzorků se pohybuje v rozmezí 0,1 - 0,3 %,
což je podobné jako u kvadrupólových analyzátorů, RSD je u TIMS udávána v rozmezí 0,003 - 0,01 %.
Nevýhody TIMS spočívají především v časově a finančně náročné chemické separaci vzorku od matrixu
a vysokými nároky na čistotu laboratoře, aby výsledný vzorek byl co nejčistší a umožnil co nejpřesnější
analýzu.
ICP MS je se svou efektivní ionizací, velkou rychlostí analýzy, levnějším provozem a poměrně vysokým
rozlišením dobrým konkurentem pro metodu hmotnostní spektrometrie s termální ionizací. Pokud se dodrží
všechny úpravy a je počítáno se všemi limitujícími faktory, které jsou včas eliminovány, je možné ICP MS
použít k analýze většiny vzorků. Výše uvedené závěry by však nejspíše bylo třeba potvrdit ještě dalším
výzkumem zaměřeným na vzájemné srovnání těchto tří metod.
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