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1. Uvod

AAS je v súčasnosti jednou z najpoužívanejších analy-
tických metod na stanovenie kovov, hlavně ich stopových
obsahov, v najrozličnejších matriciach. Súčastná technická
úroveň AAS umožňuje dosiahnúť v priaznivých prípadoch
přesnost' merania charakterizovánu sre] = 0,2 % (cit.1).To,
že si svoje postavenie zachová pravděpodobné aj do budúc-
nosti naznačuje práca autorov Brauna a Zsindelyho", ktorí
sledovali frekvenciu výskytu jednotlivých metod v stopo-
vej analýze kovov za roky 1981-1984 a 1985-1988.

Z principu AAS vyplývá, že výrazné zlepšenie detek-
čných limitov, citlivosti a selektivity, inováciou prístrojo-
vej techniky AAS, v blízkej budúcnosti už nemožno oča-
kávať. Zníženie detekčných limitov však možno dosiahnúť

spojením AAS a vhodnej prekoncentračnej techniky, z kto-
rých sa využívají! predovšetkým extrakcia kvapalina-kva-
palina (L-L), prekoncentrácia na tuhých sorbentoch (solid
phase extraction - SPE) a kontinuálně spoluzrážanie .

Toto spojenie sa dá realizovat' aj on-line kombináciou
prietokovej injekčnej analýzy (F1A) a FAAS do jedného
celku.

Pojem prietokovej injekčnej analýzy (FIA) bol zave-
dený Růžičkom a Hansenom4. Označuje techniku, pri kto-
rej kvapalná vzorka je injektovaná do kontinuálně preteka-
júceho nosného prúdu a je transponovaná k detektoru, pó-
vodne fotometrickému. Neskor boli využité aj iné typy
detektorov5'6.

Prvý úspěšný funkčný typ on-line FIA-AAS zariadenia
bol prezentovaný Zagattom . FIA systém bol použitý ako
dávkovač pre AAS na zvýšenie reprodukovateVnosti dáv-
kovania a k zníženiu interferencií, čo v konečnom dósledku
viedlo k zvýšeniu přesnosti a správnosti analýzy.

V dalších prácach8"10'89 bolo potvrdené že spojenie
FIA-AAS móže slúžiť nie len na reprodukovatďný trans-
port vzoriek, ale ponuka aj celý rad iných výhod:
- potlačenie matricového efektu a zníženie interferencie

prostredia,
- možnost' dosiahnúť rýchlu odozvu signálu,
- použitie nižších objemov vzoriek (20-40 |i,l),
- vyššiu produktivitu analýz (až 300 analýz za hodinu),
- automatické riedenie a skoncentrovávanie vzoriek a z to-

ho vyplývajúca možnost merania v širokom koncen-
tračnom rozsahu; vzorky s vysokým obsahom solí možu
byť priamo injektované do systému,

- automatickú a kontinuálnu chemičku derivatizáciu sta-
novovaných kovov (pridávanie maskovacích činidiel,
tvorba hydridov a pod.),

- jednoduchšiu možnost kalibrácie,
- lepšiu reprodukovatefnosť dávkovania vzorky, čo vedie

k zvýšeniu přesnosti analýz,
- FIA-AAS má vel'mi nízký „pamáťový efekt" (rozdiel od

ETAAS),
- systém poskytuje relativné vysokú nebulizačnú účin-

nosť,

978



- F1A-AAS je kompatibilný s počítačovými systémami
na spracovanie nameraných dát.
Tyson a kol.'' považujú výhody tohto spojeniazanatol'-

ko výnimočné, že ho považujú za novu, kvalitativně odlišnú
analytičku metodu, pre ktorú navrhli názov prietoková
injekčná atomová absorpčná spektrometria (FIAAS).

2. Vplyv experimentálnych podmienok
na analytický signál kombinácie FIA-AAS

Základné analytické charakteristiky (presnosť, správ-
nost', šum signálu, medza stanovitďnosti, citlivosť, tvar
kalibračnej funkcie a pod.) všetkých prietokových sys-
témov a teda aj kombinácie FIA-AAS, sú podmienené
predovšetkým charakterem prúdenia nosnej kvapaliny, dis-
tribúciou analytu v nosnom prúde, spósobom injektovania
vzorky do nosného prúdu a vlastnosťami samotného detek-
tora.

středu trubice, vm a x je maximálna rychlost' prúdenia (v stře-
de trubice).

Tento vzťah platí pre laminárne prúdenie, ktorého profil
rozdelenia rychlostí je na obr. la. Laminárne prúdenie je
charakteristické pre nízké rychlosti pohybu kvapaliny. Pri
vyšších rýchlostiach toku kvapaliny má prúdenie skór cha-
rakter turbulentný (obr. lb).

Turbulentně prúdenie je pri meraní vo FIA-AAS váčši-
nou nežiadúce, pretože nie je známy matematický model
jeho prúdenia, je zle reprodukovatefné a teda nie je možné
spolahlivo predpovedať jeho vlastnosti za róznych experi-
mentálnych podmienok. Avšak v niektorých prípadoch,
například pri chemickej derivatizácii analytu, móže byť
výhodné vzhíadom k intenzívnemu premiešavaniu reagen-
tu a analytu, zvýšenému transportu hmoty a vyrovnaniu
lokálnych rychlostí toku.

Profil rozdelenia rychlostí a charakter prúdenia sa mění
aj zakřivením trubice alebo jej stočením do cievky v dó-
sledku změny Reynoldsovho čísla (obr. lc).

2 . 1 . P r ú d e n i e k v a p a 1í n

Reálné kvapaliny sú příliš zložité systémy na to, aby
bolo možné exaktně a vyčerpávajúco popísať ich prúdenie
za reálných experimentálnych podmienok. Pre tzv. new-
tonovské kvapaliny (voda, vodné roztoky anorganických
solí, nižšie alkoholy, aceton a iné) však móžeme získat'
aspoň přibližný popis pohybu kvapaliny nesením základ-
ných hydrodynamických rovnic za určitých zjednodušu-
júcich predpokladov12'13.

Pre distibúciu rychlosti prúdiacej kvapaliny v rovnej
trubici o poloměre R platí :

v(p) = v m a x ( l-p 2 //? 2 ) (1)

kde v(p) je vektor rychlosti prúdenia vo vzdialenosti p od

2 . 2 . T r a n s p o r t a d i s t r i b ú c i a a n a l y t u
v p r ú d e k v a p a l i n y

Na transporte analytu, ktorý je nabitou časticou (katión,
anión) sa podiel'ajú tri na sebe prakticky nezávislé pro-
cesy : difúzia, konvekcia a migrácia iónov.

Vzhíadom na nepřítomnost' vonkajšieho elektrického po-
l'a, migrácia sa v podmienkach FIAAS neuplatňuje a distri-
búciu analytu v koncentračnej zóně zavedenej do prúdu kva-
paliny určuje len konvekcia a axiálna resp. radiálna difúzia.

Z teoretických modelov16'17 aplikovaných na riešenie
distribúcie analytu v koncentračnej zóně vyplývá, že kon-
centračný profil zóny analytu, ktorý bol injektovaný do
nosného prúdu kvapaliny v tvare pravoúhlého pulzu, bude
mať za istých podmienok tvar Gaussoveho píku18. Ak
poznáme priemerný čas tp, ktorý molekuly analytu strávia

Obr. 1. Profily rychlosti prúdenia; a - laminárne prúdenie v lineárnej trubici; b - turbulentně prúdenie v lineárnej trubici; c - prúdenie
v zakrivenej trubici
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v lineárnej trubici dížky L a priemernú lineárnu rýchlosť
prúdenia v„, možeme definovat' bezrozměrnu veličinu x,
ktorej hodnota určuje tvar píku analytu. Jej výhodou je, že
priamo súvisí s experimentálnym usporiadaním systému
FIA-AAS:

(2)

kde D je difúzny koeficient. / v je objemová prietoková
rýchlosť.

Vanderslice a kol. simulačnými pokusmi ukázali, že
hodnota x musí byť T > 0,4-0,5, aby koncentračný profil
analytu v prúde kvapaliny bolo možné popísať Gaussovou
funkciou. Znamená to, že dížka trubice má byť dostatečné
dlhá, kým objemová prietoková rýchlosť/v dostatočne malá.

Šířku píku charakterizuje rozptyl vyjádřený napr. v ča-
sových jednotkách:

(4)

Maximálny počet vzoriek, ktoré je možné stanoviť za
1 hodinu sa dá potom odhadnúť pomocou vzťahu:

(5)

Hodnota o t je vyjádřená v sekundách a předpokládá sa,
že vzdialenosť medzi dvomi po sebe idúcimi píkmi je aspoň
6 Ot, aby nedochádzalo k prekrývaniu píkov. Pre běžné
experimentálně podmienky řp = 30 s, D = 2.10 nrrs a R
= 0,3 mm možeme z rovnice (5) vypočítať S m a x = 170
vzoriek za hodinu. Ak podmienka T > 0,5 nie je splněná,
distribúcia analytu v nosnom prúde nie je symetrická, píky
sú chvostujúce a produktivita merania výrazné klesá ( 5 m a x

= 30 vzoriek za hodinu).

2 . 3 . V p l y v s p ó s o b u d á v k o v a n i a
na a n a l y t i c k ý s i g n á l F I A - A A S

Matematický model, ktorý popisuje dynamické sprá-
vanie systému, hmotnostný transport vzorky a vplyv spó-

sobu injektovania vzorky na tvar analytického signálu
v kombinácii FIA-FAAS bol prezentovaný v prácach20'21.

V kombinácii FIA-AAS sa rozlišujú tri rózne spósoby
dávkovania vzorky:
1) ručné injektovanie injekčnou striekačkou do nosného

prúdu, kde časový interval dávkovania je Ar > 0 (tzv.
časové dávkovanie),

2) injektovanie dávkovacím ventilom, kde sa předpoklá-
dá, že AT = 0 (objemové dávkovanie),

(3) 3) vzorka zo samostatnej nádoby je vymývaná nosným
prúdom.
Na obr. 2 je zobrazené porovnanie časového a obje-

mového dávkovania do ideálneho laminárneho prúdu, keď
vplyv difúzie bol zanedbaný .

Třetí spósob dávkovania vedie za ideálnych podmienok
na exponenciálny tvar dávkovacej funkcie. Vplyvom prú-
denia a difúzie sa však všetky tri koncentračné profily po
istom čase priblížia tvarom Gaussovej funkcii.

f = 0

Obr. 2. Distribúcia analytu v nosnom prúde pri ideálnom
objemovom dávkovaní (a) a časovom dávkovaní (b) při za-
nedbaní difúzie; x - koordináta dížky v směre prúdenia, t -
koordináta času, AT - časový interval dávkovania, AL - dráha,
ktorú přejde kvapalina za čas AT (zdánlivé predíženie trubice
o dížku dávkovacej slučky po přepočítaní na rovnaký priemer)

2 . 4 . V p l y v d e t e k t o r a

Opis vplyvu detektora na dynamické správanie celého
systému, nie je doteraz dostatočne známy. Je však známe,
že signál, zodpovedajúci koncentračnému profilu analytu
vstupujúcemu do prietokového detektora, na výstupe z de-
tektora sa změní (obr. 3).

Použitefnosť detektora v prietokovom systéme určujú
predovšetkým jeho dve vlastnosti :
a) charakter závislosti signálu od koncentrácie:

(6)
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(a)

vstupný signál výstupný signál

Obr. 3. Transformácia róznych typov vstupných signálov prietokovým detektorom; a - vstupný signál v tvare pulzu, b - skoková
změna vstupného signálu, c - periodický vstupný signál

b) dynamické vlastnosti detektora, ktoré vyjadrujú schop-
nost' detektora reagovat' na časové změny koncentrácie
analytu, sa najčastejšie popisujú konvolučným inte-
grálom vstupnej funkcie koncentrácie analytu c(f) a im-
pulznej odozvy detektoru Rf.t):

(7)

kde Oje pomocná integračná časová premenná.
Exaktné riešenie rovnice (7) je obtiažne, ale vhodnými

aproximáciami sa dá získať riešenie, ktoré poskytuje infor-
máciu o velkosti (amplitudě) signálu, ale tvar signálu je
potřebné určiť pomocou prechodovej charakteristiky
(obr. 4). Přechodová charakteristika sa dá získať experi-
mentálně, zaznamenáním časovej změny signálu detektora
pri skokovej zmene koncentrácie . Pre najjednoduchší
případ tzv. prechodovej funkcie prvého poriadku je mate-
matickým vyjádřením rovnica:

(8)

kde 7^ je časová konstanta detektora t.j. čas, ktorý uplynie
od počiatku skokovej změny koncentrácie po dosiahnutie
63,2 % maximálnej hodnoty signálu.

V systéme FIA-AAS sa najčastejšie používá FAAS
detektor ktorého vlastnosti sa dajú popísať modelom jed-
noduchého chemického reaktora25. Prúd vzorky vstupujúci
do nebulizéra je zrieďovaný ďalšími přídavnými roztokmi,
alebo vodou a časť vzrorky je konvertovaná na aerosol,
ktorý vstupuje do horáka FAAS. Pri aplikovaní takéhoto
modelu má impulzová funkcia odozvy detektora exponen-
ciálny tvar14. Konvolúciou vstupného pravoúhlého sig-
nálu, prechodovej funkcie a impulzovej funkcie sa získá
výsledný tvar signálu vo formě píku, ktorý je asymetrický
(viď obr. 3a).

Rozsiahly prehlad práč zaoberajúcich sa využitím

Obr. 4. Přechodová charakteristika prvého poriadku pre ide-
alizovaný detektor; a - oblast' přechodného signálu; b - oblast'
stabilného signálu. 7^ - časová konstanta detektora, A(°°) - li-
mitná hodnota signálu v čase t = °°

AAS detektorov
„26

v prietokovej injekčnej analýze publi-
koval Tysonzo. Práca poskytuje prehlad róznych konštruk-
cií detektorov a prehfad ich použitia v analýze reálných
vzoriek v jednoduchom on-line spojení FIA-AAS27 resp.
v kombinácii so separačným krokom extrakcie kvapalina-
-kvapalina'8'29'30, kvapalina-tuhá fáza31"33 a pri spoluzrá-

,-34-36
zam

2 . 5 . V p l y v p ř í d a v n ý c h m o d u l o v

Přídavné moduly, zaradené do kontinuálně pracujúceho
prietokového systému FIA-AAS, zvyšujú selektivitu stanove-
nia a znižujú medzu stánovitelhosti. Takéto moduly však mó-
žu výrazné zvyšovať celkovú disperziu vzorky3 7. V systé-
me sa správajú ako chemické reaktory zapojené v sérii za sebou.

Přídavným modulom najčastejšie bývá kolonka s vhod-
né zvoleným sorbentom, na ktorej dochádza k zakoncen-
trovaniu kovu a připadne aj k odstráneniu interferujúcich
zložiek matrice. Takouto kombináciou sa dá znížiť de-
tekčný limit6 2, zvýšit' frekvencia dávkovania6 3, přesnost'
a citlivost' metody . Celé zariadenie je možné plné auto-
matizovat' aj s případným přepojením na PC.
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Náplně kolon možu byť tvořené ionomeničom ',
chelatačným činidlom zakotveným na tuhej fáze , alebo
tuhým sorbentom zachytávajúcim vzniknutý chelát .

Výhodou ionomeničov je ich široký sortiment, 1'ahká
dostupnost' a dobré charakterizované vlastnosti. Ich hlav-
nou nevýhodou je však nízká selektivita voči ťažkým kovov.

Selektívnejšie sú chelatačné činidla, fyzikálně alebo
chemicky naviazané na tuhej fáze, ktoré tvoria cheláty len
s určitým kovom. Použitelné sú len tie chelatačné činidla,
ktoré s analyzovaným kovom tvoria kineticky labilné a ter-
modynamicky nie příliš stabilně komplexy, aby desorpcia
z kolonky přeběhla 1'ahko a rychle70.

Medzi FI jednotku a AAS detektor móže byť zaradený
aj chemický reaktor slúžiaci na kontinuální! chemičku deri-
vatizáciu stanovovaného kovu. V literatuře sú popísané dva
typy reaktorov použitých v systéme FIAAS. Jedným je
kovový reaktor s malým objemom , druhým typom je
reaktor upletený z teflónovej trubice, ktorý bol použitý na
zakoncentrovanie stanovovaného kovu metodou spoluzrá-
žania65.

2 . 6 . V p l y v n e b u l i z á c i e
a s p r a c o v a n i a s i g n á l u

Disperzia vzorky móže byť spósobená aj změnami rych-
losti nasávania (F), účinosťou rozprašovania a dalších
zmien v procese nebulizácie a atomizácie, ktoré súvisia
s konštrukciou nebulizéra. Typ nebulizéra vhodný pre
kombináciu FIA-AAS bol navrhnutý Appletonom a Ty-
sonom .

Dóležitým faktorem, ktorý ovplyvňuje velkost' signálu
v systéme FIAAS je vzťah medzi objemovou prietokovou
rýchlosťou / v Fl-jednotky a nasávacou rýchlosťou nebu-
lizéra AAS (F).

Optimalizácia prietokovej a nasávacej rychlosti v sys-
téme FIA-AAS je poměrné zložitý problém . V literatuře
sa střetáváme s dvomi róznymi názormi na riešenie tohoto
problému. Najednej straně sú autoři • , ktorí prezentujú
výhody použitia vačšej prietokovej rychlosti v prietoko-
vom systéme ako je rychlost' nasávania (fv > F), ale boli
publikované aj práce, ktorých autoři zastávali opačný ná-
zor43"48.

Brown a Růžička40 a Carbonell41 ukázali, že použitie
vačšej prietokovej rychlosti (fv > F), zvyšuje hodnotu sig-
nálu v porovnaní s klasickým nasáváním v dósledku zvý-
šeného transportu vzorky do nebulizéra.

Naproti tomu pokusy Wolfa a Stewarta4 ukázali, že men-
šia prietoková rychlost' (fY < F) vedie sice k zníženiu výšky
píku, ale výrazné sa zvýši nebulizačná účinnost', z asi 15 %
pri prietoku 3 ml.min , na asi 60 % pri prietoku 1 ml.min" .
Zvýšenie nebulizačnej účinnosti pri menšej prietokovej ry-
chlosti bolo tiež pozorované Harnlym a Beeckerom .

Závažným problémom postupov, pri ktorých je prieto-
ková rýchlosť nižšia ako rýchlosť nasávania, je nasávanie
vzduchu nebulizérom z vonkajšieho okolia. V dósledku
toho sa obvykle zvyšuje šum a znižuje frekvencia dávko-
vania7. Preto boli navrhnuté systémy, pri ktorých rozdiely
v prietokovej a nasávacej rychlosti sa kompenzujú nasává-
ním vzduchu alebo vody zo samostatného zásobníka .

Fang a Welz a Tyson publikovali výsledky poro-
vnávania FIAAS systémov bez kompenzácie a s vzducho-
vou kompenzáciou. Pri konštantnej nasávacej rychlosti
nebulizéra 4 ml.min"1 bola výška nameraného signálu,
v celom rozsahu študovaných prietokových rychlostí
0,7-3,4 ml.min"1, vyššia v systémoch bez kompenzácie ako
v systémoch so vzduchovou kompenzáciou.

Charakteristickou črtou FI dávkovania vzorky je tvorba
tzv. přechodných signálov . Přechodné signály sú dósled-

Obr. 5. Gradientova kalibračná metoda s použitím jedného roztoku prie róznej disperzii; Cj-c4 koncentrácie kalibračných roztokov,
t4 čas, v ktorom signál prislúchajúci koncentrácii c4 dosiahne maximálnu hodnotu, f1-ř3 časy, v ktorých signál prislúchajúci koncetrácii
c4 dosiahne rovnakú hodnotu ako maximálně hodnoty signálu prislúchajúce koncentráciám C] - c3

982



kom disperzie vzorky v nosnom prúde počas jej transportu
k detektoru. Vznikají! vtedy ak zóna injektovanej vzorky je
příliš krátká nato aby sa v plameni AAS detektora vytvořil
stabilný, konštantny signál. Z teoretického hladiskaje taký-
to přechodný signál možné považovat' za prvú časť precho-
dovej charakteristiky signálu (viď obr. 4), preddosiahnutím
stabilného signálu, pri klasickom spósobe nasávania vzor-
ky . Spracovanie přechodných signálov v klasickej FAAS
je problematické a bez výkonného a rychlého počítača
prakticky nemožné.

Vzhladom na vysokú reprodukovatelnosť prietokového
dávkovania a tvorby samotného přechodného signálu
v systéme FIAAS však móžu tieto signály slúžiť na získanie
relevantných analytických informácii.

Využitím týchto signálov sa zaoberajú práce Sperlinga
a kol.50'51. Tieto práce ukázali, že počítačovým spraco-
vaním přechodných signálov vo FIAAS sa dá získat' viac
analytických informácii ako spracovaním vý.šok alebo
ploch píkov v klasickej AAS a podstatným spósobom tak
rozšířit' dynamický rozsah plameňovej AAS. V práci je
navrhnutý matematický model a algoritmus výpočtu, kto-
rý umožňuje spracovať jediný přechodný signál kalibrač-
ného roztoku na kalibračnú funkciu. Hodnoty kalibračných
signálov sa odčítavajú v róznych časoch merania signálu
toho istého kalibračného roztoku, kde disperzný koeficient
a teda aj okamžitá koncentrácia pretekajúceho roztoku je
rózna (obr. 5). Týmto spósobom sa móžeme vyhnúť pro-
blémom s neistotou matematického modelu kalibračnej
funkcie pri použití viacerých kalibračných roztokov a sú-
časne eliminovat' aj přístrojový drift. Je možné tiež ko-
rigovať interferenčně vplyvy matrice, pričom přesnost' vý-
sledkov móže byť zachovaná aj v přítomnosti interferujúcej
matrice.

3. Aplikácia FIAAS v praxi

Kombinácia FIA-A AS bola vyvinutá predovšetkým pre
účely stanovenia toxických kovov v environmentálnych
vzorkách. Preto váčšina aplikácií je právě z tejto oblasti.

Pre potřeby rychlého stanovenia Hg vo vodách bol
vyvinutý FIAAS systém na stanovenie Hg (FIMS) . Sys-
tém je plno automatizovaný, zahřňa transport vzorky, jej
spracovanie redukčným činidlom, detekciu Hg a tiež zbie-
ranie a spracovanie dát pomocou PC. Zaručuje vysokú
citlivosť, přesnost' a nízký detekčný limit 0,01 mg.l pri
objeme vzorky 500 ml.

Hanna a kol.53 navrhli systém pre stanovenie Hg v pit-

nej ariečnej vodě, syntetických odpadoch a v moči. V auto-
matickom prietokovom systéme je zahrnutá oxidácia orga-
nokovových zlúčenín Hg na anorganickú Hg(II) a jej ná-
sledná redukcia s SnCl2- Dosiahnutý detekčný limit je
0,14 mg.ml . Podobný charakter má aj práca54, ktorá je
zameraná na získavanie signálu všetkých zlúčenín Hg vo
vzorkách moču. Správnost' navrhnutého postupu bola po-
tvrdená analýzou certifikovaného referenčného materiálu.
Na přeměnu zlúčenín organickej Hg na Hg(II) bol použitý
prídavok KMnO4, po přidaní bromičnano-bromidového
reagentu.

Práca je orientovaná tiež na stanovenie Hg vo vodě
a v moči. Využívá však speciálně on-line mikrovlno-
vé vzorkovacie zariadenie, ktoré slúži zároveň na rozklad
vzoriek. Uvedeným spósobom bolo možné spracovať
30-40 vzoriek.h"1. Detekčný limit bol 10 ng.l"1.

Attiyata a Christian študovali vplyv nevodných (ace-
ton, metanol, etanol, cyklohexán, metyl-izobutylketón)
a zmesných (voda-acetón; voda-etanol) rozpúšťadiel v nos-
ných a reakčných prúdoch na dávkovanie a citlivosť kali-
brácie pri stanovení Cu v biologických vzorkách. Najlepšie
výsledky získali s metyl-izobutylketónom (MIBK), keď
dosiahli 8-násobného zvýšenia citlivosti oproti vodným
roztokom pri frekvencie dávkovania 300 vzoriek.h .

Prvky podliehajúce hydrolýze ako Sn, Se, Sb sa v kla-
sickej AAS bežne stanovujú vo formě hydridov. Práca sa
zaoberá použitím kombinácie prietokovej injektáže a hy-
dridovej AAS detekcie pri stanovení Sb (III) a Sb (V)
v morskej vodě. V tejto kombinácii dosiahli detekčný limit

7pg-
Pri stanovení tuhých vzoriek kombináciou FIAAS je

potřebné riešiť aj problém kontinuálneho rozpúšťania vzo-
riek resp. přípravy vhodných suspenzií.

Článok58 rieši problém stanovenia Cu v hliníkových
zliatinách metodou FIAAS. V prietokovom systéme je
zaradená elektrolyzačná kyveta, do ktorej sa upevní sústru-
hom vyleštěná zliatina. Po přeběhnutí elektrolýzy (/ = 0,2 A;
ř = 5 s) sa vzorka nosným prúdom vody vymyje do AAS-
-detektora a zariadenie je připravené na ďalšiu analýzu.

Stanovenie Cu, Mn, Cr, Zn v tuhej vzorke oxidu železa
je popísané v práci . Ide o stanovenie pigmentov oxidu
železa vo formě suspenzie. Částice v suspenzii sú pre-
osievané cez šito 325 mesh. Bolo porovnávané stanovenie
vzorky vo formě suspenzie a v roztoku. Detekčný limit sa
pohyboval na úrovni niekoiko ng.g"1.

Arruda a kol. popisujú stanovenie AI priamo v sus-
penzii ovocných štiav a džúsov a v ich filtrátoch. Bo-
li navrhnuté tri rózne prietokové systémy, ktorých vlastnos-
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TabuFka I
Stanovenie ťažkých kovov v environmentálných a biologických vzorkách

Stanovovaný kov Matricaa Vzorkovacia Detekčný Poznámkab

frekvencia [h"1] limit
Cit.

/a
CLI

Mg

CRM envir. vzoriek
pitná a mořská voda
silikátové horniny

46

180

70

Ag, As, Bi, Cd,Co, mořská voda
CLI, Mn, Ni, Pb Sb, TI
As(III), As(V) pitná voda

0,5 mg.r1

0,2mg.r'
60 mg.r1

ng.r

Hg
Pb
Se, As

Se

environ. vzorky
španielske vína
pečen, CRM maso
tresky
rózne biol. vzorky

180 -i33-111 ng.l
As(V)-As(III)

ng.l"

on-line mikrovlnná
mineralizácia
ETAAS detekci a, 400x
citlivost' zvýšená
on-line redukcia
As(V) s KI
CV AAS detekcia
HG AAS detekcia
porovnanie 2 minerali-
začných postupov
porovnanie FI-HG-AAS,
ETAAS, HG-ETAAS

74
75
92

93

96

97
98

100,102

101

a CRM - certifikovaný referenčný materiál. b CVAAS - technika studených pár, HGAAS- technika tvorby hydridov,
ETAAS - AAS s elektrotermickoLi atomizáciou

Tabufka II
Stanovenie ťažkých kovov metodou FIAAS s prekoncentráciou na mikrokolónke

Kov

Hg
Cd, Pb, Zn
Co, Cd
Au(III)
Cd, Zn, Cu, Fe, Pb
Cr(III), Cr(VI)
Cu,Pb
Fe, Ni, Co, Cu, Ca
Cu,Pb, Cd
Fe(III), Fe(II)
Cr(III), V
Cr(IlI), Cr(VI)
Cr(III), Cr(Vl)
Pt
Au
Cu(II)

Pb(II)

Sorbent

enzým-SC
Chelex-100
C-18
XAD-8
enzým-SC
A12O3

C-18
silikagel, 8-HQ
C-18
C-18
PHŽ
C-18
CS
A12O3

vlákno 8531
XAD-2, PV,
EBBR, PAR
A12O3

Eluent

voda
-

metanol
etanol
HNO 3

HNO3, NH4OH
etanol
HC1, HNO3
etanol, metanol
metanol
HC1
metanol
NaOH, HC1
HNO3

HNO3

Matrica

odpadová a riečna voda
mořská voda
mořská voda
ruda
CRMBCR-144
mořská voda
refer. mater.
voda
model morskej vody
modelová zmes
mořská voda
pitná a opadová voda, póda
prírodná voda
prírodná voda
ruda
prírodná voda

mořská, riečna, pitná voda

Det. limit

_

1-lOmg.ml"1

6,5-1,3 ng.l"1

2 mg.ml-1
0,1-8 mg.mr1

1 Lig.mF1

mg.r1

ng.ml"1

3; 0,2; 0,3 ng.l"1

-
O.lLig.mr1

0,02 iig.r1

0,78; l-.4jig.I-1

0,33 ^g.r1

0,2 ng.ml"1

ng.ml

0,36 mg.ml"1

Cit.

76
42
77
62
64
66
67
68
69
78
79
80
81
82
83
71

72
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Tabul'ka II - pokračování

Kov Sorbent Eluent Matrica Det. limit Cit.

Ca,
Pb,
Cu,
AI
Co
Ni,
Cd

Hg

Zn
Fe,
Cd

Co,

Cu, Mn,
Cr

Mn

muromac A-l

C-18
XAD-2 + 8-HQ
C-18
C-18, DDTP
grafitová trubica
pokrytá Ir
grafitová trubica

HNO3, NH4OH

metanol
metanol, HNO3
etanol
etanol
0,25 M-HC1

0,4 M-HC1

vodné vzorky

biol. materiál
mořská, riečná voda
biol. materiál
voda
CRM, mořská voda

mořská voda

Pb

Co

Cu, Cd, Pb
Bi

pletený PTFE etanol mořská voda,
reaktor, DDTP vzorky s obsahom solí
Amberlit IR A 120, tepelná desorpcia voda
DEDTK,
AcAc cheláty

- - mořské sedimenty
pletený reaktor, 30 % HC1 ryby, sedimenty
DDTP chelát

As, R-As, R-As-R anex voda

0,14-2,l(xg.ll

0,15-0,2 ug. I"1

15-40 ng.r1

3 ng.r1

0,07 ng.r1

4 ngT1

90-60 ng.l"1,
celková, resp
anorg. Hg
4,8 ng.F1

2-3 ngT1

3 ng.l"1

0,1-0,6 mg.l"1

73

84
85
86
87
88

90

91

94

95
99

103

a SC - enzym Saccharomyces cerevisiae, EBBR - eriochromová modročierna, 8-HQ - 8-hydroxychinolín, PAR -
4-(2-pyridylazo)-rezorcinol, PHŽ - polyhydroxamátová živica, CS - celulózové sorbenty, PV - pyrokatechínová violeť,
DDTP - dialkylditiofosfát, (RO)2P(S)S~, DEDTK - dietylditiokarbamát, AcAc - acetylacetón
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M. Foltin and T. Prochácková (Department ofAna-
lytical Chemistry, Faculty of Science, Comenius Univer-
sity, Bratislava, Slovák Republic): Analytical Application
of FIA-AAS Combination for the Determination of
Heavy Metals in Environmental Samples

The examples of application of on-line FIA-AAS com-
bination are presented for the trace heavy metals analysis
of environmental and biological samples. The influence of
various parts of flow injection systém, e.g type of flow,
injection mode, separation and-or precontration cartridge,
and detection mode on analytical signál is discussed.
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