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Úvod 

 
Železo se řadí mezi nejrozšířenější prvky na Zemi 

a jako takové má rozsáhlý význam, ať už v biologii orga-
nismů, nebo ve výrobě konstrukčních materiálů. V lidském 
organismu se železo vyskytuje ve sloučeninách zajišťují-
cích fyziologické funkce. I přesto je pro člověka mikronu-
trientem. Rizikem tak může být nadměrný příjem, který 
má za následek řadu onemocnění1. Obsah železa 
v potravinách se pohybuje v jednotkách až desítkách 
mg kg1 (cit.2). Aby bylo možné obsah železa v potravi-
nách kontrolovat, je nutné mít vhodné analytické nástroje. 
Tím může být např. hmotnostní spektrometrie s indukčně 
vázaným plazmatem (ICP-MS), která nabízí možnost si-
multánního stanovení velkého množství prvků ve vzorku, 
široký rozsah linearity a nízké detekční limity. 

Stanovení železa metodou ICP-MS je však znesnad-
něno přítomností spektrálních interferencí polyatomických 
iontů. Ačkoli existují čtyři isotopy železa, více či méně 
závažné interference se vyskytují na všech čtyřech liniích. 
Nejvíce zastoupený isotop je 56Fe, na jehož linii m/z = 56 
se však zároveň vyskytují dvě nejintenzivnější interference 
v podobě iontů 40Ar16O+ a 40Ca16O+ (cit.3). Předmětem 
studia se stal také draslík, jehož isotop 39K by mohl být 
potenciálním zdrojem polyatomických iontů 39K17O+ 
a 39K16O1H+ rušících stanovení železa na linii m/z = 56. 
Možným řešením, jak redukovat interference, je použití 
dynamické reakční cely (DRC). Jde o kvadrupólový filtr 
uzavřený uvnitř cely udržované pod tlakem průtokem re-
akčního nebo kolizního plynu. Cela je umístěna mezi ion-
tovou optikou a kvadrupólovým hmotnostním analyzáto-
rem4. V této práci byly zvoleny dva plyny zaváděné do 
cely: kolizní plyn helium a reakční plyn methan.  

Cílem experimentů bylo vyvinout metodiku vhodnou 
pro analýzu železa optimalizací parametrů dynamické 
reakční cely a průtoku argonu zmlžovačem. U získané 
metodiky byla stanovena mez detekce a linearita. Správ-
nost stanovení byla ověřena analýzou certifikovaného refe-
renčního materiálu. 

 
 

Experimentální část 
 
Měření byla realizována na hmotnostním spektromet-

ru s indukčně vázaným plazmatem PerkinElmer Sciex 

Elan DRC-e (Concord, Kanada) vybaveným dynamickou 
reakční celou s Axial field technologií. Hmotnostním ana-
lyzátorem je zde kvadrupól. Kvantitativní měření byla 
prováděna metodou vnitřního standardu. 

Roztoky použité pro veškeré experimenty byly připra-
veny ředěním roztoků 65% HNO3 (Suprapur, Merck, 
Darmstadt, SRN), 1,000±0,002 g l1 Fe (ČMI, Brno, ČR), 
999±5 mg l1 K a 1001±2 mg l1 Ca (oba CertiPur, Merck, 
Darmstadt, SRN). Roztok pro měření spekter obsahující 
Ti, Cu, V, Co, Cr, Zn, Mn a Ni byl připraven ze standardů 
o koncentraci uvedených prvků 1 g l1. K ředění byla pou-
žívána demineralizovaná voda Milli-Q (Millipore, Bed-
ford, USA). Zásobní roztok vnitřního standardu obsahoval 
2,5 g l1 Rh v 0,5 mol l1 HNO3 a byl připraven ředěním 
roztoku obsahujícího Rh o koncentraci 1,000±0,005 g l1 
(Analytika, Praha, ČR). V DRC byl jako reakční plyn pou-
žit methan (čistota 5.5, Siad, Braňany u Mostu, ČR) a jako 
kolizní plyn helium (čistota 5.0, Siad, Braňany u Mostu, 
ČR). 

Pro ověření správnosti stanovení byl analyzován cer-
tifikovaný referenční materiál rýžové mouky Rice Flour 
NIST 1568a (NIST, Gaithersburg, Maryland, USA) s ob-
sahem železa 7,4±0,9 g g1, vápníku 0,118±0,006 mg g1 
a draslíku 1,280±0,008 mg g1. Certifikovaný referenční 
materiál byl rozložen pomocí HNO3 v mikrovlnném mine-
ralizátoru (Uniclever BM1-Z, Plazmatronika, Polsko) 
a převeden do roztoku.  

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Hmotnostní spektra 

 
K určení intenzity interferencí byla změřena hmot-

nostní spektra zahrnující linie všech isotopů železa. Roz-
tok kyseliny dusičné byl měřen jako pozadí, protože HNO3 
je používána jako činidlo při rozkladu reálných vzorků. 
Samotná HNO3 však není zdrojem iontů interferujících 
na liniích železa, zejména pak na linii m/z=56. Při měření 
spektra roztoku HNO3 se dá tedy očekávat, že pozadí je 
vytvářeno především ionty 40Ar16O+ na linii m/z=56 
a 40Ar14N+ na linii m/z=54 (cit.5). Hmotnostní spektrum 
HNO3 je ukázáno v obr. 1a. Je na něm patrný velmi inten-
zivní signál iontu 40Ar16O+ i méně intenzivní signál 
40Ar14N+, jestliže se pracuje ve standardním módu 
bez použití DRC. Naopak při použití DRC intenzita signá-
lu prudce klesá a pozadí se výrazně redukuje na obou lini-
ích. Intenzita signálu na linii m/z=57 dosahuje velmi níz-
kých úrovní v obou režimech měření. Iont 40Ar16O1H+ tedy 
neprodukuje závažné interference. Z tohoto důvodu bylo 
testováno i stanovení železa na linii  m/z=57 bez použití 
DRC.  

Na obr. 1b je zobrazeno spektrum roztoku železa. Od 
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obou původních spekter bylo odečteno pozadí v daném 
režimu měření, a byl tak získán signál patřící pouze železu. 
Spektrum ukazuje, že použitím DRC dochází i k redukci 
signálu analytu, která nastává v důsledku kolizí a reakcí 
analytu v cele s přiváděným plynem. Ke snížení citlivosti 
dochází při použití DRC vždy a patří k jedné z mála nevý-
hod. Z hlediska citlivosti byl pro optimalizaci DRC využit 
pouze iont 56Fe+, kde zůstává citlivost i přesto dostatečná.  

Hmotnostní spektrum roztoku vápníku je na obr. 1c. 
I zde je od původních spekter odečteno pozadí. To zname-
ná, že na linii m/z=56 je přítomen signál iontu 40Ca16O+. 
Aplikací DRC dochází k jeho redukci na nižší úroveň. 

K ověření, zda nedochází k případným dalším interfe-
rencím, bylo změřeno hmotnostní spektrum kovů, jejichž 
m/z je blízké železu. Jedná se o K, Ti, Cu, V, Co, Cr, Zn, 
Mn a Ni. Ve spektru byl na linii m/z=56 pozorován signál, 
který nepatří žádnému z těchto prvků. Nejpravděpodobněj-

ší variantou je, že tyto ionty vytváří draslík v podobě 
39K17O+ a 39K16O1H+. 

 
 Optimalizace průtoku argonu zmlžovačem 

 
Průtok argonu zmlžovačem bylo třeba optimalizovat 

při parametrech DRC, kdy je dosaženo maximálního sig-
nálu analytu a co nejnižšího signálu pozadí. Z těchto důvo-
dů byla provedena předběžná optimalizace průtoku helia 
FHe celou a parametru RPq. Kromě průtoku argonu zmlžo-
vačem bylo dalším testovaným parametrem chlazení mlž-
né komory. Na obr. 2a a 2b je zobrazena závislost signálu 
na průtoku argonu pro chlazenou mlžnou komoru 
i pro komoru bez chlazení. Ze závislosti je patrné, že při 
průtocích argonu nad 0,8 l min1 dochází ke stabilizaci 
signálu a dále již neroste. Jako optimální průtok byla vy-
brána hodnota 1 l min1, kdy je signál již plně ustálený. 

a b c 

Obr. 1. Hmotnostní spektra (a) HNO3, (b) Fe, (c) Ca bez použití DRC (černá křivka) a s použitím DRC (červená křivka). Podmín-
ky DRC: FHe 1 ml min1 He a RPq = 0,7 

a b 

Obr. 2. Optimalizace průtoku Ar zmlžovačem (a) s chlazením mlžné komory, (b) bez chlazení mlžné komory; při průtoku helia FHe 
1,8 ml min1 a RPq=0,8 
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Tato hodnota byla nastavena při všech dalších měřeních, 
stejně jako byla používána mlžná komora bez chlazení. 
Bez chlazení mlžné komory dosahujeme vyšší intenzity 
signálu a tím i citlivosti, ale také nižší úrovně interferencí. 
Pro methan byl průběh závislosti intenzity signálu na prů-
toku argonu zmlžovačem stejný jako pro helium, proto 
byly totožné parametry zvoleny i pro tento plyn. 

 
Optimalizace parametrů DRC 

 
Cílem optimalizace DRC bylo nalézt takovou kombi-

naci parametrů nastavení, při které je dosaženo maximální-
ho signálu analytu a minimálního signálu interferujících 
iontů. Optimalizačním parametrem byla koncentrace ekvi-
valentní pozadí (BEC) a falešně pozitivní signál interferen-
tu. Závislosti byly zpracovány formou map. Výsledná 
optimalizace byla provedena při průtoku argonu zmlžova-
čem 1 l min1 v rozsahu průtoku helia 0,5–2,0 ml min1 
s krokem 0,1 ml min1 a RPq 0,30–0,90 s krokem 0,05. 
Pro methan byl rozsah průtoku 0,1–1,0 ml min1 a RPq 
0,1–0,9 se stejným krokem. Jako nejvhodnější kombinace 
byl vybrán FHe=2 ml min1 a RPq=0,75 pro helium 
a FCH4=0,5 ml min1 a RPq=0,70 pro methan. 

 
 Linearita, mez detekce a správnost stanovení 

 
Linearita kalibrační závislosti byla testována 

v koncentračním rozsahu 0–300 g l1 Fe pro oba použité 
plyny. Testovaný rozsah koncentrací je dostatečný pro 
analýzu většiny potravin, aniž by bylo potřeba vzorek vý-
razně ředit. Lineární závislost byla zjištěna u helia 
i methanu v celém rozsahu testovaných koncentrací.  

Mez detekce byla stanovena na linii m/z=56 za použití 
helia a methanu jako DRC plynů a na linii m/z=57 ve stan-
dardním režimu bez použití DRC. Pro 56Fe za použití helia 
byla stanovena na 1,36 g l1 a za použití methanu na 
26,2 ng l1. Na linii 57Fe byla mez detekce stanovena na 
0,64 g l1.  

Správnost stanovení byla zjištěna měřením na linii m/
z=56 pro oba plyny. Obsah železa stanovený při použití 
helia byl 7,48±0,32 g g1 a obsah stanovený při použití 
methanu byl 7,35±0,32 g g1. Tyto výsledky jsou v dobré 
shodě s certifikovanou hodnotou. Správnost stanovení byla 

prokázána také měřením na linii m/z=57, kde byl stanove-
ný obsah železa 6,69±0,29 g g1. Tato hodnota již však 
není v tak dobré shodě s certifikovanou hodnotou. Navíc 
má měření na linii m/z=57 mnohem nižší citlivost než mě-
ření na linii m/z=56. 

 
 

Závěr 
 
Optimalizací parametrů nastavení dynamické reakční 

cely se podařilo eliminovat interference na úroveň vhod-
nou pro analýzu železa na linii m/z=56. Vhodnými para-
metry pro helium jsou průtok FHe=2 ml min1 a RPq=0,75 
a pro methan průtok FCH4=0,5 ml min1 a RPq=0,70. Hod-
nota optimálního průtoku argonu zmlžovačem je 1 l min1. 
Při uvedeném nastavení byla pro oba plyny zjištěna linea-
rita kalibrační závislosti v rozsahu 0–300 g l1 Fe. Mez 
detekce byla za použití helia stanovena na 1,36 g l1 a za 
použití methanu dokonce na 26,2 ng l1. Stanovena byla 
také mez detekce na linii m/z=57 ve standardním režimu 
bez použití DRC, a to na 0,64 g l1 Fe. Správnost stano-
vení byla zjištěna pro oba plyny na linii m/z=56 i pro mě-
ření na linii m/z=57 bez použití DRC. Měření na linii m/
z=57 však není příliš vhodné z hlediska citlivosti měření.  

 
 
Tato práce vznikla za podpory výzkumného záměru 

MŠMT ČR MSM 6046137307. 
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