
Chem. Listy 102, 453−457 (2008)                                                                                                        Laboratorní přístroje a postupy                         

453 

�tandardová metóda. Účinnym spôsobom optimalizácie 
analytickej kalibrácie je pou�itie spektrochemicky aktív-
nych prísad, ktoré výrazne ovplyvňujú efektívny ionizačný 
potenciál plazmy1 a tým aj intenzitu budených spektrál-
nych čiar analyzovaných prvkov. Takéto prísady sa vyzna-
čujú i tzv. �nosičovým� efektom, čo znamená, �e urýchľu-
jú vyparovanie týchto prvkov.    

Cieľom tohto príspevku je overenie účinnosti spektro-
chemicky aktívneho prídavku AgCl a AgF na modifikačné 
chloračné a fluoračné reakcie oxidických matrixov ako aj 
na zvý�enie vodivostí vyparovacej DC plazmy. Na overe-
nie sa pou�ila �tatistická metóda exploratórnej analýzy 
zalo�enej na jednorozmernom opakovaní stanovenia inten-
zity vyparovania analytických prvkov.  

Prídavok AgCl alebo AgF sa mô�e buď primie�ať ako 
prá�ok k analyzovanej vzorke, alebo vytvárať vhodnými 
reakciami (1a, 1b) priamo v nosnej elektróde e�te pred 
pridaním analyzovanej vzorky. V danom prípade sa jedna-
lo o reakciu dusičnanu strieborného s HCl, resp. HF:      

AgNO3 + HCl → AgCl  + HNO3       (1a) 
AgNO3 + HF  →  AgF  + HNO3      (1b) 
Pri budení v DC plazme sa z vytvoreného AgCl 

(AgF) vytvoria najskôr termoióny Ag+ a Cl⎯  (F⎯)  a a� po-
tom rekombinované Ago a Clo (Fo) atómy (2a, 2b): 

AgCl → Ag+ + Cl⎯ → Ago  + Cl o                                         (2a)                           
AgF → Ag+ + F⎯ → Ago + Fo                                  (2b) 
Rekombinované atómy Clo (Fo), ktoré sa nachádzajú 

v plazme �v stave zrodu�, reagujú potom s oxidickými 
zlúčeninami budeného matrixu (3a, 3b, 3c): 

RII O  +  2 AgCl  →   RII Cl2 + Ag2O                  (3a) 
RIII 

2 O3  + 6 AgCl  →  2 RIII Cl3 + 3 Ag2O             (3b) 
RV

2 O5  + 10 AgCl  →   2 RV Cl5 + 5 Ag2 O          (3c)                   
RII = Ca, Mn, Ni , RIII = Al, B, Cr, Fe, La, Y,  RV = V 
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Úvod 

 
Implementácia ka�dej novej metódy do analytickej 

praxe si vy�aduje kompletnú optimalizáciu jednak základ-
ných experimentálnych parametrov ako aj dôkladné �tú-
dium kalibračných mo�ností danej metódy a teda nájdenie 
vhodného certifikovaného referenčného materiálu (CRM), 
ktorý by sa svojimi vlastnosťami v najväč�ej miere pribli-
�oval a vystihoval zlo�enie matrixu. V analytickej praxi sa 
vyu�íva niekoľko modelov kalibrácií ako: technika prídav-
ku �tandardu, modelové kalibračné vzorky, tzv. 
�podnikové �tandardy�, mono�tandardová alebo mnoho-

 
* Prednesené na 13. spektroskopickej konferencii v Lednici, 18.-21. júna 2007. 

Tabuľka I 
Teploty varu oxidov, chloridov a fluoridov  

Prvok RO, R2O3 Tb [°C ] RCl2, RCl3 Tb [°C ] RF2, RF3 Tb [°C ] 
Al Al2O3 3530 AlCl3 192 AlF3 1254 
B B2O3 2247 BCl3 124 BF3 -99,9 
Ca CaO 3570 CaCl2 2000 CaF2 2500 
Cr Cr2O3 2440 CrCl3 1150 CrF3 1200 
Fe Fe2O3 1594 FeCl3 319 FeF3 1030 
Mg MgO 2822 MgCl2 1418 MgF2 2250 
Ni NiO 1960 NiCl2 1030 NiF2 1677 
V V2O5 1800 VCl4 -28 VF3 1406 
La La2O3 4200 LaCl2 1750 LaF3 2327 
Y Y2O3 2146 YCl3 686 YF3 1152 
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Celkom identicky reaguje aj AgF a  vytvára iónové 
zlúčeniny, príslu�né fluoridy. Rekombinované atómy Ago 
zvy�ujú vodivosť plazmy. 

Hodnoty teploty varu oxidov, chloridov a fluoridov sú 
v súlade s literárnymi údajmi2-4 uvedené v tabuľke I. To 
znamená, �e reakcie prebiehajú e�te v nosnej elektróde, 
ktorej maximálna teplota temena je cca 3500 °C (cit.5), 
a preto do plazmy vstupujú preva�ne u� rekombinované 
atómy. 

Zlúčeniny typu RCl2, RF2, RCl3, RF3, RCl5 a  RF5 sú 
iónové zlúčeniny a sú podstatne prchavej�ie ako oxidy. Ich 
body varu, a� na LaF2, sú pre v�etky uva�ované chloridy, 
ale i fluoridy, v�dy ni��ie ako 2000 °C. Naproti tomu body 
varu oxidov Al, B, Ca, Cr, Fe, Mg, Ni a V vykazujú výraz-
nú prvkovú �pecificitu, ale sú v�dy vy��ie ako 2500 °C. 
Oxidy, okrem Fe2O3, MgO a V2O5, sa vyznačujú bodmi 
varu vy��ími ako 2000 °C. Body varu ich chloridov 
a fluoridov, okrem CaCl2, CaF2 a LaF3, sú výrazne ni��ie 
ako 2000 °C, preto spektrochemicky aktívne prídavky 
AgCl a AgF zvy�ujú vyparovanie prvkov. 

 
 

Experimentálna časť 
 
Stanovený cieľ sa sledoval novou tandemovou spek-

trochemickou metódou, ktorá je zalo�ená na oddelení vy-
parovacieho procesu od budiaceho procesu6. Vyparovanie 
sa uskutočňuje pomocou jednosmerného riadeného oblú-
kového výboja7 (DC) v �peciálnej kremennej cele v  argó-

novej ochrannej atmosfére. Budenie prebieha 
v  Marinkovićovom plazmovom zdroji8. Experimentálne 
parametre sú uvedené v tab. II. Pou�ité spektrálne čiary 
a ich vlnové dĺ�ky, hodnoty budiacej energie a relatívne 
intenzity uvádza tab. III. Experimentálne usporiadanie 
(obr. 1) je v prvom rade prispôsobené na injektovanie 
aerosólu z vyparovacej cely (obr. 2) do Marinkovićovho 
plazmového zdroja (obr. 3), ale umo�ňuje i  priame injek-
tovanie analyzovaného roztoku, čím sa zvy�uje jeho uni-
verzálne pou�itie pre analytické účely.  

 
 

Výsledky a diskusia 
 
Pre matrix tvorený zmesou hore uvedených oxidov 

vedľaj�ích (Ca, Fe, Mg) a stopových prvkov (Al, B, Cr, Ni 
a V) + oxidov La a Y + spektrochemicky aktívneho prí-
davku  AgCl  alebo AgF sa opakovane za reprodukovateľ-
ných podmienok registrovali     (N÷10) budené spektrá na 
popísanom tandemovom zariadení. Získané intenzitné 
hodnoty I(x)i sa spracovali v programu QC Expert9 

a v súlade s literárnymi údajmi10.  V tab. IV sú uvedené 
typické príklady, kde AgCl (prvok B) a  AgF (prvok Ca) 
predstavujú najúčinnej�ie pôsobenie spektrochemického 
prídavku.  

Pre v�etky prvky ako aj pre tri kombinácie, matrix 
bez spektrochemického prídavku, s prídavkom AgCl 
a s prídavkom AgF, sa v prvom rade testovali vo vertikál-
nom smere  na zhodu aritmetického priemeru, mediánu, 

Tabuľka II 
Experimentálne podmienky 

V�eobecné podmienky  
Spektrometer LECO � 750 

Vyparovacie podmienky  
Vyparovací zdroj DCA 301 
Prúd jednosmerného oblúka 15 A 
Nosná elektróda SW 380, Elektrokarbon Topoľčany 
Protielektróda SU 206, Elektrokarbon Topoľčany 
Medzielektródová vzdialenosť 1 mm 
Koncentrácia prídavku 9,3 mg cm-3 AgNO3 
Vzorka 
Mno�stvo vzorky 

0,06 % zmes oxidov vybraných prvkov 
10 mg 

Prietok primárneho Ar 2,8 dm3 min−1 
Prietok sekundárneho Ar 2 dm3 min−1 

Excitačné podmienky  
Excitačný zdroj 
Intenzita prúdu plazmy 

Marinkovićova plazma 
11 A 

Zobrazovacia zóna r = 3,5 mm 
Expozičný čas 42 s 
Software SPECTRUMAT 

Zobrazovacie a vyhodnocovacie podmienky  
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modusu a polosumy. Pri tomto testovaní sa zohľadnila 
absolútna �tandardná odchýlka aritmetického priemeru 
s(   )x, ako aj �tandardná odchýlka mediánu s(   )x (obr. 4). 
Zhoda týchto hodnôt potvrdzuje normálny a homogénny 
charakter rozptylu hodnôt I(x)i. �ikmosť sa testovala na 
rozdielnosť od nuly a tento test bol pre v�etky kolónky 
pozitívny. Treba v�ak poznamenať, �e zhoda testovaných 
hodnôt pre La a Y bola najmenej preukázaná. Zlep�enie 
hodnôt RSD bolo v�ak pre prípad pou�itia spektrochemic-
ky aktívnych prísad AgCl a AgF u� celkom výrazné. Tes-
tovanie �ikmosti, s výnimkou La a Y s prídavkom AgCl, 
potvrdilo zhodu experimentálnych hodnôt s nulou.  �pica-

tosť sa testovala na nezhodu s optimálnou hodnotou, ktorá 
je v prípade pou�itého programu pevne určená ako hodno-
ta 3. Test v preva�nej väč�ine prípadoch potvrdil �tatistic-
kú zhodu s trojkou. Tieto testy potvrdzujú normálny 
a homogénny charakter rozptylu. V prípade La a Y je táto 
zhoda len čiastočná, preto�e AgCl nie je vhodnou prísa-
dou, lebo spontánne nezlep�uje hodnotiace parametre ex-
ploratórnej analýzy.   

Horizontálne porovnanie hodnôt exploratórnej analý-
zy demon�truje pozitívny vplyv AgCl ako aj prídavku AgF 
na priemernú intenzitu    (x), či�e na intenzitu vyparova-
nia. Táto hodnota je pre matrix bez spektrochemicky aktív-

Obr. 1. Schéma experimentálnej zostavy 

Tabuľka III 
Parametre vybraných prvkov a spektrálnych čiar  

Prvok Oxidická forma λ [nm] Ee [kJ mol−1] Ir 
Al Al2O3 396,152 577,6 9000 
B H3BO3 249,773 800,8 4800 
Ca CaO 393,367 589,9 42000 
Cr Cr2O3 425,433 652,0 20000 
Fe Fe2O3 238,207 759,5 1300 
Mg MgO 280,270 737,8 3700 
Ni NiO 349,296 736,8 5500 
V V2O5 318,540 652,5 3800 
La La2O3 408,642 292,5 5500 
Y Y2O3 371,029 339,8 1300 
Pozn.: λ � vlnová dľ�ka, Ee � budiaca energia,  Ir � relatívna intenzita  

I

I

I~
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neho prídavku vo v�etkých prípadov najni��ia. Podobne 
i hodnoty RSD sú v spektrách bez prídavku najvy��ie, či�e 
hodnoty opakovateľnosti (repeteability) sú najhor�ie. Roz-
diely medzi prídavkom AgCl a AgF sú prvkovo �pecifické. 
V prípade Al, B, Cr, Ni a V, AgCl výraznej�ie zvy�oval 
intenzitu analytických spektrálnych čiar oproti AgF. Na-
proti tomu za pou�itia AgF sa u Ca pozorovalo veľmi vý-
razné a u prvkov Cr, Fe a Mg stredne alebo a� nepatrne 
výrazné zvý�enie intenzít. To znamená, �e u týchto prvkov 
je zvý�enie intenzít rovnaké pre obidva prídavky. 
V prípade La a Y sa dostavil rozdielny efekt zvý�enia in-
tenzít, AgF zvy�uje výraznej�ie intenzitu vyparovania ako 
AgCl. AgCl dokonca v prípade La a Y nepotvrdilo ani 
�ikmosť, �picatosť, normalitu a homogenitu testovaných 
súborov. 

Experimentálne zariadenie umo�nilo nielen uvádzanie 
aerosólu prá�kovej vzorky do Marinkovićovej plazmy, ale 
i uvádzanie rozprá�eného roztoku (obr. 1) do tej istej plaz-
my. Zlo�enie týchto roztokov bolo identické so zlo�ením 
prá�kových matrixov. Typické výsledky predstavujú 
(tab. IV) parametre pre prvky B (najväč�ia účinnosť) a Ni 
(najni��ia účinnosť). Tieto údaje  sú porovnané 
s výsledkami budenia prá�kových vzoriek s prídavkom 
AgCl   (tab. IV). Vertikálne porovnanie zhody aritmetic-
kých priemerov, mediánov, modusov a polosúm pre v�etky 
stanovované prvky potvrdilo normálny a homogénny cha-
rakter vstupných údajov. �ikmosť a �picatosť bola taktie� 
optimálna. Okrem Cr sa u v�etkých prvkov dosiahla vy��ia 
účinnosť rastu intenzít spektrálnych čiar. Podobne sa za 
pou�itia roztokov dosiahli výrazne výhodnej�ie hodnoty 
RSD. Naproti týmto výsledkom sa upustilo od testovania 
účinnosti La a Y, preto�e efekt výrazného zvý�enia inten-
zitných hodnôt ako i zlep�enia RSD hodnôt sa nedostavil. 

 
 

Záver 
 
Vo v�etkých kombináciách matrixov sa najmenej 

vyparovali vedľaj�ie a stopové prvky z čistého oxidického 
matrixu. Prídavok AgCl ale aj AgF v�dy zvý�il odparova-
nie, a tým i priemernú intenzitu čiar analytických prvkov. 
Je to vyvolané jednak zvý�ením elektrickej vodivosti plaz-
my prítomnosťou iónov Ag ako i rekombinovanych ató-
mov Ag. Okrem tohto vplyvu, zvý�enie intenzít bolo pod-
mienené i termochemickými chloračnými a fluoračnými 
reakciami, ktorými sa vytvorili prchavé chloridy alebo 
fluoridy, ktoré v�ak pôsobili výhradne prvkovo �pecificky. 
Tento rozdielny vplyv sa prejavil i na rozdielnych hodno-
tách RSD. Tieto hodnoty boli v�dy výhodnej�ie pou�itím 
prídavku AgCl a AgF ako hodnoty získané pre oxidický 
matrix bez spektrochemických prídavkov. Na základe zís-
kaných výsledkov mo�no kon�tatovať, �e pou�itie spektro-
chemického prídavku výrazne pozitívne ovplyvňuje vypa-
rovanie a teda aj intenzitu spektrálnych čiar, čo nás inicio-
valo k pou�ívaniu prídavku AgCl aj v ďal�ej experimentál-
nej práci, konkrétne pri analytickej kalibrácii v rámci opti-
malizácie tejto navrhovanej metódy.  

 

Obr. 2. Cela pre produkciu pár Obr. 3. Marinkovićov plazmový zdroj 

Obr. 4. Schéma testovania zhody aritmetického priemeru, 
mediánu, modusu a polosumy 
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Tabuľka IV 
Základné hodnotiace �tatistické parametre 

Prvok B  Ni  
Vlnová dĺ�ka λ, nm 349,296  
Počet dát 10 10 9 8 10 10 9 8 
Matrix 1 2 3 4 1 2 3 4 
Arit. priemer,    (x) 1,27 6,82 32,60 57,64 3,66 12,61 10,70 15,65 
RSD [%], s(    )x,r 23,60 16,10 23,65 8,41 29,78 26,10 21,96 13,04 
Medián,     (x) 1,19 7,02 31,59 58,47 3,68 12,18 11,52 15,34 
RSD [%], s(   )x,r 12,60 10,4 17,70 6,14 20,92 16,30 12,63 11,28 
Modus,    (x) 1,05 7,35 29,97 59,76 3,72 11,48 12,83 14,85 
Polosuma,    (x)p 1,34 6,69 32,34 57,71 3,90 13,04 10,18 15,20 
�ikmosť, A(x) 0,52 -0,29 0,06 -0,19 0,16 0,24 -0,25 -0,47 
Test �ikmosti, tAx≠0 N N N N N N N N 
�picatosť, E(x) 2,35 1,86 1,62 1,92 1,61 2,19 1,58 2,87 
Test �picatosti, tEx=3 V V V V V V V V 
Test normality + + + + + + + + 
Test homogenity + + + + + + + + 

249,773  

I

I~
I

I~

I
)

I~

Pozn.: 1 − zmes oxidov + oxidy La + Y; 2 − zmes oxidov + oxidy La + Y + AgF; 3 − zmes oxidov + oxidy La + Y + AgCl;  
4 − zmes oxidov + La, Y v roztoku + AgCl; N nevýznamná; V významná; + prijatá 

Táto práca vznikla za finančnej podpory Slovenskej 
grantovej agentúry VEGA 1/3149/06 a projektu APVV 20-
009404. 
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The effective way of optimization of analytical cali-

bration is the use of spectrochemical additives, which have 
a considerable influence on the effective ionization poten-
tial of plasma and  on the intensity of the excited spectral 
lines of the analyzed elements. The additives also show 
a carrier effect, i.e., they accelerate evaporation of the ele-
ments. The phenomenon has a positive influence not only 
on the detection of the elements but also on the accuracy 
of the method. AgCl and AgF were used as spectrochemi-
cal additives. Their influence on chlorination and fluorina-
tion of the oxidic matrix as well as on the increase in the 
conductivity of the DC evaporation plasma was studied. 
The experiments were carried out using a special spectro-
scopic tandem device consisting of an evaporation cell 
with a DC arc, excitation source (Marinković plasma 
source) and a LECO-750 spectrometer. A statistical 
method of exploratory analysis was used in processing of 
the obtained data. 


