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Atomová spektrometrie
Obsah kapitoly
• Atomová absorpční spektrometrie

– F AAS
– ET AAS
– HG AAS

• Atomová emisní spektrometrie
– plamenová fotometrie
– ICP-AES

• Hmotnostní spektrometrie pro prvkovou analýzu
– ICP-MS

Atomová absorpční spektrometrie
Princip metody
absorpce záření rezonanční spektrální čáry volnými atomy 
měřeného prvku v základním energetickém stavu

výbojka
paprsek

λ

spektrum
výbojky

monochromátor detektor

plamen

spektrum 
po zeslabení

rezonanční čáry

izolovaná
rezonanční čára

acetylen + oxidující plyn + aerosol vzorku

hořák
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Aplikační možnosti AAS

• stanovení téměř všech kovů, metaloidů a několika nekovů
(B, Si, P)

• vzorky:
– roztoky ve zředěných minerálních kyselinách

(HNO3, H2SO4, HCl), které jsou výsledkem rozkladu nebo 
hydrolýzy tuhých vzorků

– zředěné biologické tekutiny (plasma, krev, moč, mléko…)
– suspenze tuhých vzorků (slurries)
– (tuhé práškové vzorky)

Pracovní techniky AAS

• plamenová AAS (F AAS) – pro stanovení vyšších koncentrací
(desetiny až desítky µg/ml)

• elektrotermická AAS (ET AAS nebo GF AAS – z angl. graphite 
furnace) – pro stanovení stopových a ultrastopových koncentrací
(setiny  až desítky ng/ml)

• techniky založené na generování páry – vapour generation AAS
(VG AAS)

– hydridová technika AAS (HG AAS) – stanovení stop As, Se, Sb, 
Te, Sn…

– technika studených par (CV AAS) – stanovení Hg
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Hlavní součásti běžného AA spektrometru

• zdroj čárového spektra prvku 
(např. výbojka s dutou katodou – HCL)

• (zdroj spojitého záření – D2 výbojka)
• atomizátor (plamen, grafitová kyveta nebo křemenná trubice)
• zařízení pro automatickou korekci pozadí
• monochromátor
• detektor záření (např. fotonásobič)
• řídící jednotka nebo počítač

Schéma AA spektrometru

1 – výbojka s dutou katodou
2 – modulátor paprsku
3 – absorpční zóna (plamen nebo elektrotermický atomizátor)
4 – monochromátor a detektor
5 – dutá zrcadla
6 – polopropustná zrcadla
7 – deuteriová lampa
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Analytické vlastnosti AAS

Citlivost – směrnice kalibrační přímky;
citlivost v plamenové AAS se nepřímo vyjadřuje jako 
charakteristická koncentrace (koncentrace [µg/ml] analytu, která při
měření poskytne absorbanci 0,0044);
charakteristická hmotnost [pg] se používá k vyjádření citlivosti při
měření metodou GF AAS

Detekční limity – v plamenové AAS cca 2krát až to 5krát nižší, než
charakteristická koncentrace

Dynamický rozsah – cca. 2 až 3 řády (v GF AAS užší rozsah)

Analytické vlastnosti AAS

Opakovatelnost – v plamenové AAS za optimálních podmínek jsou 
hodnoty RSD cca 0,5-1,5 %; v GF AAS – jednotky %

Správnost – zvláště v GF AAS může být ovlivněna matricí vzorku, 
která se projeví např.  ztrátami analytu, neúplnou atomizaci, 
nespecifickou absorpcí…
podmínky měření je nutné pečlivě optimalizovat
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Zajištění jakosti analytických výsledků AAS

• vhodná kalibrace
• optimalizace složení palivové směsi (FAAS)
• optimalizace všech kroků termického zpracování vzorku 

v atomizátoru (GF AAS)
• výběr vhodného modifikátoru matrice pro elektrotermickou

atomizaci (GF AAS)
• optimalizace výšky pozorování (FAAS)
• v nutných případech přídavek uvolňovacích a/nebo deionizačních
činidel (FAAS)

• korekce nespecifické absorpce (absorpčního pozadí) – nezbytné
při měření metodou GF AAS

Plamenová AAS

• kapalný vzorek se nasává do zmlžovače (4-7 ml/min) a vzniklý 
aerosol se přivádí do plamene, kde dochází k desolvataci
aerosolu, vypaření a atomizaci analytu

• měří se ustálená hodnota absorbance

• plamen acetylen - vzduch (t 2100-2400°C): pro snadno 
atomizovatelné prvky (alkalické kovy, Mg, Ca, Zn, Cu, Cd, Pb, 
Mn, Fe, případně Cr)

• plamen acetylen - oxid dusný (t 2650-2800 °C): pro obtížně
atomizovatelné prvky (Sr, Ba, V, Cr, Mo, Al, Si, B atd.);
nebo prvky, které tvoří s matričními složkami (fosforečnany, 
křemičitany) termostabilní sloučeniny (Ca, Mg, Ni, Fe)

Plameny
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F AAS

Zmlžovač a mlžná komora

Systém zmlžovač – hořák
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Faktory ovlivňující citlivost plamenové FAAS

• analytická čára
např. nejcitlivější čára mědi je 324,7 nm (charakteristická
koncentrace cca 0,025 µg/ml), nejméně citlivá čára Cu
je 244,2 nm (charakteristická konc. 9 µg/ml)

• žhavící proud výbojky
• účinnost zmlžování (závisí na seřízení zmlžovače, na viskozitě

a povrchovém napětí roztoku vzorku)
• délka atomizační zóny (hořák pro acetylen-vzduchový plamen má

délku štěrbiny 10 cm, hořák  pro acetylen-N2O jen 5-6 cm)
• výška pozorování (je dána vertikální polohou hořáku)
• účinnost atomizace (vliv teploty, složení plamene)
• ionizace analytu (ionty vznikající z atomů ztrátou elektronu 

neabsorbují záření rezonanční čáry; míru ionizace analytu
ovlivňuje teplota a matrice vzorku) 

Některé problémy F AAS

1. částečná ionizace některých analytů (alkalické kovy, kovy 
alkalických zemin) v plameni a nestejný deionizační účinek 
matrice u jednotlivých vzorků; 
důsledek: nižší citlivost, konvexní ohyb kalibrace, nesprávné
výsledky stanovení závislé na matrici
řešení: přídavek nadbytku sloučeniny snadno ionizovatelného
prvku (CsCl nebo KCl 1-5 mg/ml)

2. chemické interference vyvolané matricí, které způsobují, že 
atomizace analytu je neúplná (např. atomizace Ca za přít. 
fosforečnanů, křemičitanů, Al, Ti…)
důsledek: např. negativní chyba stanovení Ca ve vzorcích 
obsahujících fosfor (všechny biologické materiály)
řešení: přídavek uvolňovacího činidla (LaCl3, konc. lanthanu
až 10 mg/ml) ke vzorkům a standardům (v plameni C2H2-vzduch) 
nebo měření v horkém plameni   C2H2- N2O (nutný přídavek 
deionizačního činidla) 
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Výhody F AAS

• rychlá analýza (10-15 s / vzorek a prvek)
• velmi dobrá opakovatelnost
• žádné nebo jen mírné rušivé vlivy, které lze snadno korigovat 
• snadná automatizace měření
• relativně levné přístroje a nízké provozní náklady

Elektrotermická AAS

• do atomizátoru se nastřikuje jednorázově malý objem vzorku 
(10-50 µl)

• vzorek se v atomizátoru termicky zpracuje a atomizuje 
(délka měřícího cyklu cca 1-3 min)

• během atomizace se zaznamenává absorbanční pík
(celková absorbance a signál pozadí) – plocha nebo výška píku 
je úměrná hmotnosti analytu

• mez detekce je o  2-3 řády nižší, než v F AAS

AAS s elektrotermickou atomizací (ET AAS)
nejběžnější atomizátor je vyhřívaná grafitová trubice (pícka), proto 
se tato metoda označuje též jako graphite furnace AAS (GF AAS)
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Atomizátor

je nejčastěji grafitová trubice (kyveta)
(průměr 3-4 mm, délka 20-25 mm) 
s dávkovacím otvorem 

• z porézního grafitu (normální typ) nebo pokryté vrstvou 
pyrolytického uhlíku (neporézní skelný povrch)

• s platformou nebo sondou nebo bez plytformy
• vyhřívané podélně nebo příčně

Ar

hν
trubice je elektricky vyhřívána, chlazena vodou
a proplachována inertním plynem (Ar nebo N2);
do trubice může být vložena grafitová platforma

Typy grafitových kyvet

vzorek

Kroky pracovního cyklu v GF AAS

1. nástřik vzorku nebo standardu (a modifikátoru) na stěnu kyvety
nebo na platformu

2. sušení – odpaření rozpouštědla při t mírně nad t.v. (roztoky ve 
zředěné HNO3 se suší při 120 °C); roztok nesmí vřít; 
doba sušení závisí na objemu nástřiku (1-2 s/µl); proud inertního 
plynu odvádí páru z atomizátoru

3. pyrolýza – termický rozklad za vyšších teplot (300-1200 °C) →
→ rozklad matrice na plynné produkty, odstranění produktů
vyplachováním kyvety inertním plynem 
např. rozklad dusičnanů:
2 M(NO3)2 → 2 MO + 4 NO2 + O2
další procesy: reakce mezi analytem a modifikátorem, mezi  
složami matrice a modifikátorem
doba pyrolýzy: desítky s
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Kroky pracovního cyklu v GF AAS

4.  atomizace – velmi rychlý ohřev na vysokou t (1400-2700 °C)
→ odpaření analytu, štěpení molekul na atomy:
MO → M + O
zazanamenává se celková absorbance a signál pozadí
délka atomizace: 3-5 s
těsně před startem atomizace se zastaví proud inertního plynu
dvě možnosti: atomizace ze stěny, atomizace z platformy

5. čištění – ohřev na velmi vysokou t (2400-2700 °C)
po dobu cca 3 s; 
proud inertního plynu odvádí všechny odpařené látky 
z atomizátoru

6.  chlazení atomizátoru na teplotu, která umožní další nástřik
(20-60 °C)

t (°C)

120

650sušení

chlazení

čištění
2600

pyrolýza

800

atomizace
1800

t (s)

3 – 5 s

A

Procesy probíhající
v atomizátoru při stanovení Pb
sušení:
Pb(NO3)2 (aq) → Pb(NO3)2 (s)

pyrolýza:
Pb(NO3)2 (s) →
→ PbO (s) + 2 NO2 (g) + O (g)

atomizace:
PbO (s) → PbO (g) → Pb (g) + O (g)
PbO (s) → Pb (s) + O (g)
Pb (s) → Pb (g)
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Modifikátory matrice používané v GF AAS

jsou sloučeniny přidávané ke vzorku před nástřikem nebo při 
nástřiku do kyvety.

Modifikátory ovlivňují termické procesy v atomizátoru, minima-
lizují ztráty analytu a umožňují dokonalejší odstranění složek 
matrice během pyrolýzy.

Některé modifikátory mění matrici vzorku tak, že usnadňují
odpaření matričních složek během pyrolýzy; jiné působí jako 
termické stabilizátory analytu a umožňují tak aplikovat vyšší
teplotu během pyrolýzy.

Typy a příklady modifikátorů matrice

• sloučeniny (např. NH4NO3), které konvertují netěkavou složku 
matrice (např. NaCl) na těkavou sloučeninu:
NaCl +   NH4NO3 → NaNO3 +   NH4Cl
t.v.                 rozkládá se               rozkládá se       sublimuje při 345 °C
1418 °C          při 210 °C                 při 380 °C  

• sloučeniny, které konvertují těkavý halogenid analytu na méně
těkavou sůl (např. síran nebo fosforečnan) – např. H2SO4 pro 
stanovení Tl , NH4H2PO4 pro většinu kovů (Cd, Pb, Ni, Mn…):
MX2 + NH4H2PO4 → M2P2O7 → MO + P2O5 ;
analyt lze termicky stabilizovat také tvorbou intermetalické
sloučeniny: např. sloučeniny platinových kovů (Pd, Ir) se 
používají ke  stabilizaci těkavých analytů (Pb, Cd…) 
– běžná je směs Pd(NO3)2+Mg(NO3)2

nebo Pd2+ sůl + redukční činidlo  (askorbová kys.); 
Ni2+, Cu2+ a Pd2+ soli stabilizují analyty Se, As a Te
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Nespecifická absorpce v AAS (absorpční pozadí)

• rozptyl záření na nevypařených tuhých částicích suchého 
aerosolu nebo na částicích uhlíku při nedokonalém spalování
acetylenu ve svítivém plameni;
v GF AAS rozptyl způsobují málo těkavé složky matrice, které
nebyly odstraněny ve fázi pyrolýzy;
silněji se projevuje hlavně v krátkovlnné oblasti

• absorpce záření molekulami nebo jejich fragmenty −
projevuje se jako široké absorpční pásy v oblasti 200-400 nm
(alkalické halogenidy) nebo jako jemná struktura rotačně-
vibračních přechodů radikálů, molekul, molekulových iontů
a jejich fragmentů

je zeslabení záření, které není způsobeno absorpcí volnými atomy 
analytu a vyvolává kladnou chybu.
Nespecifickou absorpci vyvolává:

Korekce absorpčního pozadí v AAS

• měření se zdrojem spojitého (kontinuálního) záření
nejčastěji D2 lampa (v UV), wolframová žárovka (ve viditelné obl.)
střídavě se měří dva signály:
− celková absorbance se měří s HCL nebo jiným zdrojem
čárového spektra prvku, 

− absorbance změřená kontinuálním zdrojem, která odpovídá
absorpčnímu pozadí; hodnoty se odečítají

• využití Zeemanova jevu
štěpení spektrálních čar v magnetickém poli
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Teplotní program elektrotermického atomizátoru

• fyzikálně-chemické vlastnosti analytu a jeho sloučenin
• zastoupení matričních složek
• způsob přípravy vzorku k analýze
• konstrukce atomizátoru (atomizace ze stěny, z platformy)
• druh použitého modifikátoru

určují tyto faktory:

Optimalizace teplotního programu

• zkouška vhodné sušící teploty a doby sušení
• sestrojení teplotní křivky pyrolýzy a atomizace

– samotný analyt
– analyt + modifikátor
– analyt + matrice
– analyt + matrice + modifikátor

optimální teplota pyrolýzy je maximální teplota, při které ještě
nedochází ke ztrátám analytu, tj. je dosažena maximální absorbance
a malá hodnota signálu pozadí;

optimální teplota atomizace je nejnižší teplota, při které dojde 
k úplnému odpaření a atomizaci analytu a je získána opakovatelná
hodnota absorbance.
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Analytické možnosti a nevýhody GF AAS

• analýza homogenních tuhých
vzorků a jejich suspenzí

• relativně drahé zařízení• analýza kapalných vzorků
s anorg. matricí (moč, mořská
voda) – s obtížemi

• analýza je pomalá• analýza kapalných vzorků
i s organickou matricí
(krev, plasma, mléko, víno)

• četné rušivé vlivy 
– pečlivá optimalizace
je nezbytná

• (ultra)stopová analýza 
a mikroanalýza 
(z malého množství vzorku)

Nevýhody, problémyMožnosti

Hydridová technika AAS

• zejména pro stanovení stopových množství As, Se, (Sb, Te, Sn, 
Ge, Bi…)

• ze sloučeniny analytu (kyselina arsenitá, kyselina seleničitá) se 
reakcí s teterahydridoboritanem sodným uvolní plynný hydrid
prvku (AsH3 nebo H2Se); reakce probíhá v tzv. hydridovém
generátoru; plyn se přivádí do atomizátoru (vyhřívaná křemenná
trubice)

• ve srovnání s plamenovou technikou AAS se snižují detekční
limity o 2-3 řády

• separací analytů do plynné fáze dochází kromě zvýšení citlivosti
také k odstranění některých interferencí (zvláště u As a Se, 
jejichž analytické čáry leží pod hranicí 200 nm)

hydride generation atomic absorption spectrometry – HG AAS 
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Podmínky pro hydridotvornou reakci

• z kyselého roztoku (HCl nebo H2SO4) vzorku se hydridy
vyredukují tetrahydridoboritanem sodným NaBH4 (přidává
se jako čerstvě připravený 0,5-10%-ní roztok v 0,1-1 M NaOH)
– reakcí H+ a BH4

- se uvolňuje atomární vodík
BH4

¯ + H+ + 3H2O → H3BO3 + 8H ,
který pak redukuje sloučeninu analytu na hydrid
H3AsO3 + 6 H → AsH3 + 3 H2O
H2SeO3 + 6 H → H2Se + 3 H2O

• je žádoucí zajistit jednotné mocenství analytu (AsIII nebo AsV, 
SeIV nebo SeVI) – obvykle se sloučenina analytu před 
hydridotvornou reakcí redukuje na nižší oxidační stupeň:
H3AsO4 + 2 I¯ + 2 H+ → H3AsO3 + I2 + H2O
H2SeO4 + 2 Cl¯ + 2 H+ → H2SeO3 + Cl2 + H2O
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Hydridový systém

• čerpadlo pro vzorek a činidla
• reaktor (nádobka, reakční kapilára)
• separátor fází

Uspořádání hydridového systému

generátor → atomizátor
generátor → kolektor → atomizátor

Základní součásti hydridového generátoru

Typy hydridových generátorů

• kontinuální – peristaltickým čerpadlem se nasává roztok vzorku, 
kyselina a roztok NaBH4; proudy se spojují a promíchávají;
v kapiláře vznikají bublinky plynu (vodík + hydrid), tok kapaliny
a plynu vstupuje do fázového separátoru a plynná fáze je nosným 
plynem (N2, Ar) odvedena do atomizátoru; měří se ustálená
hodnota absorbance

• dávkové
• průtokové injekční (FIA)

hν
Atomizátor pro HG AAS

– nejčastěji křemenná trubice ve tvaru T 
vyhřívaná plamenem (umístěná nad 
hořákem) nebo elektricky (t cca 900 °C);
atomizace hydridu probíhá za účasti O2 hydrid+vodík+nosný plyn
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Výhody a nedostatky HG AAS

• velký nadbytek jednoho
hydridotvorného prvku vůči
druhému (např. vysoká konc. Se
a stopy As) působí rušivě

• většina rušivých vlivů
je separací analytu
do plynné fáze 
odstraněna

• vysoké koncentrace Cu, Ni,…, 
platinových kovů vyvolávají
interference

• poměrně rychlé měření
(30-50 s/vzorek)

• vyžaduje vhodnou chem. formu
analytu – některé způsoby
přípravy vzorku (rozklad
samotnou HNO3) jsou  nevhodné

• nízké detekční limity 
(0,1-0,3 ng/ml As, Se 
při použití
konvenčních systémů)

Nevýhody, problémyVýhody

Metody AAS pro stanovení stopových množství rtuti
• Metoda studených par (cold vapour AAS, CV AAS)

z kyselého roztoku Hg2+ se vyredukuje elementární Hg chloridem 
cínatým nebo tetrahydridoboritanem sodným:
HgCl2 + SnCl2 → Hg + SnCl4
HgCl2 + 2 H → Hg + 2 HCl
Hg pára se proudem inertního plynu odvede z reaktoru do měrné cely 
(válcová křemenná kyveta) a měří se A při 253,7 nm;
ohřev není nutný, pára je složena z atomů Hg; k reakci lze použít 
hydridový systém,
mez detekce: desetiny ng u dávkových generátorů, desetiny ng/ml 
u kontinuálních systémů, mez detekce může být výrazně snížena 
použitím amalgamace (Hg pára se za studena zachytí na zlatě, po
nahromadění se amalgam termicky rozloží a uvolněná pára se vede 
do měrné cely).

• Metody využívající termický rozklad a amalgamaci – analýza 
kapalných i tuhých vzorků bez předběžného rozkladu – analyzátor 
AMA 254
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Atomová emisní spektrometrie

• plamen
• jiskrový výboj
• obloukový výboj
• plazmový výboj – indukčně vázané plazma (ICP),

− mikrovlnně indukované plazma (MIP)

Synonymum: optická emisní spektrometrie, zkratky AES, OES

Princip
prvky obsažené ve vzorku se ve vhodném budícím (excitačním)
zdroji atomizují (případně zčásti ionizují) a atomy nebo ionty 
přecházejí do vyššího energetického stavu; při návratu na nižší
energetickou hladinu částice emitují charakteristické čárové spektrum;
intenzita spektrální čáry je úměrná obsahu prvku.

Některé budící zdroje

Plamenová fotometrie
Synonyma: plamenová (atomová) emisní spektrometrie, FAES, FES

Plameny: vzduch-C2H2, N2O-C2H2
do hořáku (jednoduchá vertikální trubice) se přivádí
aerosol vzorku

každý plamenový AA spektrometr může měřit v emisním
modu

Aplikace: především stanovení
alkalických kovů a kovů
alkalických zemin, pro většinu
přechodných kovů nelze použít
Výhody: široký dynamický 
rozsah (ve srovnání s F AAS),
jednoduché a levné přístroje
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Atomová emisní spektrometrie 
s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

• budící zdroj: indukčně vázané (argonové) plazma
• metoda umožňuje multielementární analýzu

(všechny kovy, P, S...)
• detekční limity nižší, než v plamenové AAS
• široký dynamický rozsah – kalibrace lineární nebo jen slabě

zakřivené v širokém intervalu koncentrací (5-6 řádů)
• vyžaduje velmi kvalitní spektrometr s vysokým rozlišením
• vysoké provozní náklady (velká spotřeba Ar)

inductively coupled plasma atomic emission spectrometry
inductively coupled plasma optical emission spectrometry
zkratky ICP-AES, ICP-OES

Výboj indukčně vázaného plazmatu

• vzniká v proudícím argonu, který vytéká z plazmové hlavice
• je „zažehnut“ jiskrovým výbojem a udržován přívodem 

vysokofrekvenční energie indukční cívkou (příkon 1-2 kW)
• teplota v plazmovém výboji 3500-10000 K

Plazmová hlavice („hořák“, torch)
3 koncentrické křemenné trubice
(injektor může být také z korundu)
uložené koaxiálně v indukční cívce.
Jednotlivé toky plynu (Ar):
− plazmový-vnější (7-20 l/min): vytváří výboj
− pomocný-střední (0-1 l/min): stabilizuje

výboj
− nosný-centrální (0,5-1,5 l/min): vytváří

analytický kanál a vnáší aerosol vzorku
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Topografie výboje ICP

1 – analytický kanál
2 – předehřívací zóna
3 – počáteční zářivá zóna
4 – analytická zóna
5 – chvost výboje
6 – indukční zóna
7 – aerosol vzorku

ICP-spektrometr

• přívod vzorku – peristaltické čerpadlo (cca 1 ml/min)
• zmlžování vzorku (pneumatické zmlžovače, ultrazvukový 

zmlžovač)
• mlžná komora
• vysokofrekvenční generátor
• plazmová hlavice

– vertikální – pro boční pozorování plazmatu
– horizontální – pro boční a axiální pozorování plazmatu

• monochromátor resp. polychromátor
(CZERNY-TURNER-sekvenční spektrometr, 
PASCHEN-RUNGE, echelle-sekvenční nebo simultánní)

• detektor záření
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1

2

3

uspořádání PASCHEN-RUNGE
na ROWLANDOVĚ kružnici

1 – vstupní štěrbina
2 – dutá mřížka
3 – výstupní štěrbiny pro jednotlivé čáry 

monochromátor CZERNY-TURNER

1 – vstupní štěrbina
2 – duté zrcadlo 
3 – mřížka 
4 – duté zrcadlo
5 – výstupní štěrbina 

ICP-spektrometry s echelle monochromátorem

dvojnásobná disperze 
spektálních čar (v ploše):

• mřížka typu echelle
• hranol

disperze čar podle vlnové délky 
a řádu spektra
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Příklad uspořádání disperzního systému echelle

Měření ICP-spektrometrií

• boční
• axiální

některé přístroje umožňují
volbu směru pozorování
podle druhu vzorku
− dual view

• skenování profilu čáry
• měření na vrcholu čáry

vždy je třeba změřit 
spektrální pozadí v okolí
analytické čáry

Pozorování plazmatu                 Měření intenzity spektrální čáry
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Problémy ICP-spektrometrie

• spektrální interference
– překryv spektrální čáry s čárou jiného prvku
řešení: výběr jiné čáry, která není rušena

– spektrální pozadí
řešení: skenování spektra v okolí čáry a odečet pozadí

• nespektrální interference
– jde o snížení nebo zvýšení intenzity čáry indukované matricí
– kompenzace použitím porovnávacího prvku (vnitřního 

standardu) nebo kalibrací přídavkem standardu

Hmotnostní spektrometrie s indukčně
vázaným plazmatem (ICP-MS)

• velmi citlivá metoda prvkové, resp. nuklidové analýzy

• umožňuje stanovení všech kovů, P, S, I, Br, (Cl) 

• používá ICP jako zdroj iontů pro hmotnostní
spektrometrii

• vývoj instrumentace od 80. let

• dnes nejpoužívanější metoda stopové prvkové analýzy

Inductively coupled plasma mass spectrometry
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Výhody a nevýhody ICP-MS

• rychlá multielementární
analýza

• mimořádně nízké DL
(pg/ml – ng/ml)

• stanovení kovů i nekovů
včetně některých halogenů

• možnost stanovení
izotopových poměrů

• možnost použití techniky 
izotopového zřeďování

• vysoké náklady 
(cena přístroje, 
klimatizovaná laboratoř, 
nároky na čistotu)

• nutnost vysokého stupně
ředění vzorku
(max. konc. rozpuštěných tuhých 
netěkavých látek 1-2 g/l)

• nespektrální interference
• spektrální interference
• omezení ve způsobu úpravy 

vzorku (rozklad nejlépe jen 
HNO3)

Schéma ICP-MS s pneumatickým zmlžovačem
a kvadrupólovým analyzátorem

Vakuové pumpy

R.f . 
generátor

Argon

Vzorek

Plazmová
hlavice

Detektor 
iontů

Analyzátor 
iontů

Iontová
optika

Extrakce 
iontů

Mlžná komora

Zmlžovač

Peristaltické
čerpadlo

odpad
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Typy ICP – hmotnostních spektrometrů

• kvadrupólové: malá rozlišovací schopnost 
– šířka píku cca 0,8 amu

• sektorové s dvojí fokusací: možnost měření při rozlišovací
schopnosti  
– malé (m/∆m = 300)
– střední (m/∆m = 3000)
– vysoké (m/∆m = 10000)

• průletové analyzátory (TOF – time of flight): 
střední rozlišení, měří vždy celé spektrum

Hmotnostní spektrum

• iontů nuklidů jednotlivých analytů, např.: 7Li+,  27Al+,  63Cu+, 
75As+ , 111Cd+,  127I+,  208Pb+…238U+

• dvojnásobně nabitých iontů: 88Sr2+ (m/z = 44),  138Ba2+(m/z = 69)
• iontů argonu 40Ar+ (36Ar+, 38Ar+), Ar2

+ 

• iontů plynů z okolní atmosféry: O2
+, N2

+, CO2
+, NH+…

• iontů pocházejících z rozpouštědla vzorku (voda, kyseliny): OH+, 
H2O+, H3O+,… NO+, NO2

+, Cl+, SO+, SO2
+…

• iontů reakčních produktů argonu, rozpouštědla a složek vzorku: 
ArO+, ArOH+, ArC+, ArCl+…

• dalších polyatomických iontů: CaO+, ClO+, ClOH+…

obsahuje signály (píky)
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Interference v ICP-MS

• spektrální
– typy:   izobarický překryv (64Zn+ vs. 64Ni+)

dvojnásobně nabité ionty (138Ba2+ vs. 69Ga+)
polyatomické ionty argonu 
(40Ar16O+ vs. 56Fe+, 40Ar35Cl+ vs. 75As+…)
další polyatomické ionty
(35Cl16O+ vs. 51V+,  40Ca16O+ vs. 56Fe+…)

– řešení: spektrometr s vysokým rozlišením
kvadrupólový spektrometr s kolizní nebo reakční celou

• nespektrální
– typy: transportní

ionizační
– kompenzace: vnitřní standard, přídavek standardu, 

izotopové zřeďování

Kvantifikace výsledků měření v ICP-MS

• externí kalibrace s interním standardem
závislost poměru Ianalyt / I vnitřní standard na koncentraci analytu
(kompenzace nespektrálních interferencí)

• přídavek standardu
• izotopové zřeďování (ID – isotope dilution) – dokonalá

eliminace nespektrálních interferencí, eliminace vlivu ztrát 
analytu během separačních kroků
⇒ správné výsledky (pokud je správně korigována hmotnostní
diskriminace a neuplatňují se spektrální interference)
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Izotopové zřeďování v ICP-MS

Vzorek

• neznámá hmotnost
prvku

• známé (normální)
izotopové složení
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Izotopový standard

• známá hmotnost
prvku

• odlišné a známé
izotopové složení
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Směs

• měření izotopového
poměru

• výpočet hmotnostního
zlomku prvku

technika kvantifikace vhodná pro vysoce přesnou analýzu


