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ABSTRAKT 
Pre stanovenie stopového obsahu analytu je nevyhnutné použiť analytickú metódu, ktorá je vysoko citlivá a má 
dostatočne malý limit stanovenia. Typickými príkladmi metód stopovej analýzy sú atómová absorpčná 
spektrometria a jej techniky, o ktorých je pojednávané v uvedenej práci. 
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ABSTRACT 
In order to determine the trace content of the analyte, it is necessary to use an analytical method which is highly 
sensitive and has a sufficiently low limit of determination. Typical examples of trace analysis methods are 
atomic absorption spectrometry and its techniques discussed in the above-mentioned paper. 
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Úvod 
 
Aj napriek moderným detekčným metódam (ktorých citlivosť a selektivita je značne vysoká), stanovenie 
stopových až ultrastopových koncentrácií mnohých analytov v komplexných matriciach vyžaduje vypracovanie 
postupov, ktoré vedú nielen k separácii sledovaného analytu, ale aj k jeho nakoncentrovaniu, prípadne k 
rozlíšeniu jeho rôznych špécií. V súčasnosti je však potrebné zohľadniť nielen spoľahlivosť vypracovaného 
postupu, ale aj bezpečnosť, rýchlosť, finančné nároky a v neposlednom rade sa do popredia dostávajú kritériá 
zohľadňujúce princípy zelenej chémie, ktorých cieľom je zredukovať dopad chemických aktivít na ľudské 
zdravie a životné prostredie.  
 
Vybrané kapitoly z atómovej absorpčnej spektrometrie (AAS) 
 
Praktické poznatky z oblasti atómových spektier  roku 1859 vysvetlil Kirchhoff a teoreticky ich zdôvodnil 
formulovaním zákona, ktorý vyjadruje vzťah medzi absorpčným a emisný spektrom. Podľa tohto zákona „každá 
látka je schopná absorbovať elektromagnetické žiarenie takej vlnovej dĺžky, pri ktorej je schopná žiarenie sama 
emitovať“. Analytické využitie javu zhrnutého v tomto zákone navrhol až roku 1953 Walsh, a tým položil 
základy novej analytickej metóde – atómovej absorpčnej spektrometrii. Pôvodne používaná príprava voľných 
atómov pomocou plameňa sa neskôr rozšírila o elektrotermickú atomizáciu, pre ktorú prvé zariadenie zhotovil 
roku 1952 Ľvov a zdokonalil Massman. O krátky čas sa atómová absorpčná spektrometria veľmi rýchlo rozšírila 
a v súčasnosti patrí medzi základné analytické metódy používané najmä na stanovenie nízkych koncentrácií 
prvkov z roztoku. 
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Atómová absorpčná spektrometria s plameňovou atomizáciou – FAAS 
 
Akumulácia voľných atómov v priestore optickej osi spektrometra 
 
Pre tradičnú techniku plameňovej AAS sú typické relatívne nízke obstarávacie aj prevádzkové náklady, metóda 
je navyše pomerne málo zaťažená (v porovnaní s atómovou absorpčnou spektrometriou s elektrotermickou 
atomizáciou - ETAAS) interferenčnými vplyvmi. 
• Základnou nevýhodou plameňových atómových absorpčných spektrometrov je nízka citlivosť (malá účinnosť 
zmlžovačov, nariedenie analytu pretekajúcim plynom) 
• Citlivosť analytického stanovenia za využitia plameňovej atomizácie môže byť zvýšená, ak sa podarí zadržať 
voľné atómy nad horákom v priestore optickej osi spektrometra 
• Pre tieto účely boli navrhnuté kremenné koncentračný trubice, ktoré zabraňujú vstupu kyslíka do primárnej 
reakčnej zóny plameňa 
• Aplikácia koncentračnej trubice obmedzí oxidácii voľných atómov, je možné dosiahnuť minimálne 
dvojnásobného zvýšenie citlivosti 
• Boli popísané aj zložitejšie kolekčné aparatúry skladajúce sa z dvoch koaxiálnych trubíc, kde vnútorná trubica 
je vo fáze akumulácie analytu chladená pretekajúcou vodou 
• Na ochladzovanie povrchu vnútornej trubice potom dochádza ku kondenzácii voľných atómov 
• V určitom okamihu je chladenie vnútornej trubice ukončené, jej povrch sa ohreje, analyt sa odparí z povrchu a 
zaznamená sa analytický signál. 
 
 Možnosti odstránenia základných interferenčných vplyvov v technike FAAS 
 
Interferentmi sa všeobecne rozumejú zložky matrice, ktoré sú prítomné vo vzorke vedľa analytu a môžu 
skresľovať presnosť a správnosť stanovenia. 
• Interferenčné efekty v metóde atómovej absorpčnej spektrometrie sa väčšinou delia na spektrálne a 
nespektrálne 
• Tradičné spektrálna interferencia (prekryv dvoch čiar) nie sú v metódach AAS často pozorované, nespektrálne 
interferencie však môžu výrazne skresľovať signál 
• Nespektrálne interferencie sa väčšinou delia na fyzikálne a chemické 
• Fyzikálne interferencie súvisia so zmenami hustoty, viskozity alebo povrchového napätia roztokov vzoriek 
• V plameni sa fyzikálne interferencie prejavia rôznou rýchlosťou nasávanie vzoriek pre rôzne rozpúšťadlá (v 
ETA sa prejaví vzlínaním vzorky v kyvete a zmenami vo vyparovaní) 
• Chemické interferencie majú pôvod v prítomnosti ťažko disociovatelných zlúčenín vo vzorke alebo v ionizácii 
vzorky  
 
Problematika termostabilných zlúčenín v metóde FAAS 
 
Vznik termostabilnej zlúčeniny je v metóde FAAS pozorovaný napríklad pri stanovení vápnika v Al matrici. 
• Teplota plameňa acetylén - vzduch tu nemusí postačovať na rozrušenie termostabilnej zlúčeniny, je nutné 
použiť plameň dodávajúci viac energie (acetylén - oxid dusný) 
• ionizácii analytu v dôsledku dodania veľkého množstva energie sa zabraňuje prídavkom ionizačných pufrov, 
ktoré dodávajú voľné elektróny do priestoru atomizátora 
• Existuje asi 30 prvkov, ktoré nemôžu byť stanovené v plameni acetylén - vzduch, pretože tvorí veľmi stabilné 
oxidy 
• Riešením je tu opäť použitie "horúceho" plameňa acetylén - oxid dusný 
• Plameň acetylén - oxid dusný je charakterizovaný prítomnosťou 2 až 4 mm vysoké svetlo modrej primárnej 
reakčnej zóny, nad ktorou sa nachádza 5 až 50 mm vysoká červená redukčná zóna a svetlo modrofialová 
sekundárna reakčná zóna 
• Na analytické účely sa najčastejšie využíva červená redukčné zóna, v ktorej dochádza k termickej disociácii 
vzorky na atómy (k oxidácii atómov tu nemôže dochádzať) 
• Plameň acetylén - oxid dusný je relatívne málo náchylný k interferenciám 
 
Použitie ionizačných pufrov v metóde FAAS 
 
Pri stanovení niektorých kovov (alkalické kovy, kovy alkalických zemín) je energia dodávaná plameňom príliš 
veľká, dochádza k odtrhnutiu elektrónov a vzniku iónov. 
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• Do priestoru atomizátora je potreba dodať voľné elektróny (zavedením soli prvku s nižším ionizačným 
potenciálom) 
• Ako ionizačné pufre sa veľmi často používajú zlúčeniny Cs 
• Aplikácia ionizačného pufru pri stanovení alkalických kovov a kovov alkalických zemín je obvykle 
nevyhnutná 
 
 Atómová absorpčná spektrometria s elektrotermickou atomizáciou 
 
Modifikátor matrice v metóde ETAAS 
 
Základnou úlohou modifikátora matrice v ETAAS je zabrániť vyparovaniu analytu mimo optickú os 
spektrometra v priebehu fázy pyrolýzy matrice. 
• Na základe štúdia správania analytov v elektrotermickom atomizátore bola navrhnutá celá rada modifikátorov 
matrice (respektíve modifikátorov analytu) 
• Bežne sa ako modifikátory používajú (NH4) 2HPO4, Mg (NO3) 2, kyselina askorbová a najmä PdCl2 

• Modifikátor napomáha vyparovanie zložiek matrice v priebehu pyrolýzy 
• V dôsledku chemickej reakcie viaže modifikátor analyt do kryštálovej mriežky (Pd termicky vyredukované z 
PdCl2), aby nedošlo k jeho vyparovaniu už vo fáze pyrolýzy matrice 
• Niektoré modifikátory je nutné dávkovať do elektrotermického atomizátora v priebehu každého meracieho 
cyklu, niektoré modifikátory majú povahu permanentných modifikátorov 
• Príkladom permanentného modifikátora je irídium alebo zmes Zr-Ir (permanentné pokrytie grafitového 
povrchu) 
• Termín "modifikátor matrice" nie je celkom presný - interakcia medzi modifikátorom, analytom, zložkami 
matrice a povrchom atomizátora sú komplexného charakteru 
• Uhlík z grafitového atomizátora môže tvoriť s analytmi aj s modifikátormi karbidy, tieto karbidy bývajú často 
veľmi stabilné (Zr, Hf, W, Re, Ru, Os) 
• Povrch grafitového atomizátora vykazuje určitý stupeň porozity, ktorá ovplyvňuje interakcie medzi analytom, 
modifikátorom a matricou 
• Modifikátory aj analyty prestupujú asi 10 µm do hĺbky pyrografitu elektrotermického atomizátora 
  
Depozícia analytu v elektrotermickom atomizátore 
 
Stanovenie prvkov, ktoré tvoria halogenidy s nízkymi bodmi topenia (Cd, Zn, Pb), býva zvyčajne veľmi ťažké 
alebo nemožné vo vzorkách s vysokým obsahom soli. 
• Príkladom môže byť analýza biologicky významných vzoriek (telesných tekutín), morské a odpadové vody 
• Veľmi často v takýchto prípadoch nie je dostatočne účinné ani použitie tradičných modifikátorov matrice 
• Pred vlastným stanovením musí byť obvykle zaradený separačný krok, ktorý umožní odstránenie matrice, ktorá 
by interferovala (rozptyl svetla na nevyparených časticiach soli) 
• Vhodnou metódou pre separáciu analytu od matrice a jeho súčasnú akumuláciu je elektrodepozícia (pre 
vykonanie elektrodepozície je prítomnosť soli žiaduca) 
• Veľmi výhodná je najmä in-situ elektrodepozícia v optickej osi spektrometra, najčastejšie na vnútornom 
povrchu atomizátora 
• Výhodou tejto metódy je jednoduchá automatizovatelnosť analytického procesu, eliminácia sekundárnej 
kontaminácie vzorky, relatívna jednoduchosť, dobrá opakovateľnosť a vysoký prekoncentračný faktor 
• Vedľa elektrodepozície možno pre separáciu analytu od matrice využiť takisto extrakciu, selektívne adsorpciu, 
iónovú výmenu, chromatografiu alebo zrážanie 
 
 Nešpecifická absorpcia pozadia v AAS a jej korekcia 
 
Nešpecifickou absorpciou pozadia v atómovej absorpčnej spektrometrii sa rozumie molekulárna absorpcia a 
rozptyl svetla na nevyparených pevných čiastočkách. 
• Absorpcia pozadia má za následok kladnú chybu merania 
• Nešpecifická absorpcia sa negatívne uplatňuje v priebehu merania najmä v režime elektrotermickej atomizácia 
• V prípade rozptylu žiarenia na pevných čiastočkách je nutné uvažovať jeho závislosť na vlnovej dĺžke - v UV 
oblasti môže byť rozptyl žiarenia dosť intenzívny 
• Nešpecifickú absorpciu možno korigovať zdrojom kontinuálneho žiarenia, využitím Zeemanovho javu 
alebo samozvratu spektrálnej čiary 
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• Pri korekcii absorpcie pozadia pomocou zdroja kontinuálneho žiarenia (deutériovej výbojky) sa vychádza 
zo skutočnosti, že žiarenie výbojky s dutou katódou je absorbované analytom aj nešpecificky, zatiaľ čo žiarenie 
deutériovej výbojky takmer iba nešpecificky 
• Atomická absorpcia elektromagnetického žiarenia sa potom určí ako rozdiel celkovej absorpcie a nešpecifickej 
absorpcie pozadia 
• Pri Zeemanovej korekcii pozadia je zdroj žiarenia alebo atomizátora umiestnený v silnom magnetickom poli 
• Nešpecifická absorpcia pozadia sa určuje meraním na rozštiepených spektrálnych čiarach vzniknutých účinkom 
magnetického poľa 
• Zeemanova korekcia nešpecifickej absorpcie pozadia je obzvlášť vhodná pre vzorky s výrazne štruktúrnym 
pozadím 
• Nevýhodou Zeemanovej korekcia pozadia je možnosť vzniku maxím na kalibračných krivkách 
• Pri využití samozvratu spektrálnej čiary pre korekciu pozadia (systém Smith-Hieftje) sa využíva samozvratu 
spektrálnej línie pri napájaní výbojky intenzívnymi prúdovými pulzmi 
• V okamihu intenzívneho prúdového pulzu dôjde k výraznému poklesu intenzity emitovaného žiarenia v stredu 
pôvodnej spektrálnej čiary, okolo vzniknutého minima sa vytvoria dve nové maximá, na ktorých možno merať 
nešpecifickú absorpciu pozadia 
• Výbojka s dutou katódou tu pracuje v pulznom režime 
• Pri využití samozvratu spektrálnej čiary pre korekciu pozadia nie je potrebný žiadny ďalší zdroj žiarenia ani 
elektromagnet, pre analytické stanovenia však býva obvykle pozorovaná nižšia citlivosť 
 
 
ZÁVER 
 
Pre stanovenie stopového obsahu analytu je nevyhnutné použiť analytickú metódu, ktorá je vysoko citlivá a má 
dostatočne malý limit stanovenia. Typickými príkladmi metód stopovej analýzy sú atómová absorpčná 
spektrometria a jej techniky, o ktorých je pojednávané v uvedenej práci. 
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