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Abstract 

 The direct analysis of solid samples, without chemical pretreatment, is a goal widely pursued 
in order to simplify the analytical procedure. Atomic absorption spectrometry with Zeeman background 
correction and electrothermal  atomization is a useful method of direct analysis of solids, for the direct 
determination of metals at trace levels in a wide variety of samples, owing to its high sensitivity, the 
relatively simplicity of the instrumentation and the quite low cost. This method was step by step 
optimized in last decades, the use of a miniatury boot or cup inserted into graphite tube improved the 
reproducibilty of sample insertion. The main applications were reported in the analysis of biological 
nad similar samples (toxic and essential elements), rarely in analysis of geological or environmental 
samples but applications in the area of advanced ceramic powders  are tottaly missing. 

 The main problem is the standardization, there is no consensus and various calibration 
methods were used, e.g. calibration with solution standards, calibration using certified reference 
materials (CRM-s), the addition method. Also  calibration with different weights of only one CRM was 
recommended.  The quality of calibration process but also the precision of the method is connected 
with the homogenity of standards and samples, especially when extremely low sample masses are used.  

 Besides the complex discussion of mentioned problems, an example of determination  of Al 
and Fe in SiC - typical sample of advanced ceramic powder is described in this work. The results 
obtained  allow the conclusion that  an optimized SS-ETA-ZAAS method could be an succesfull 
alternative in the analysis of ceramic powders. 

 

 



Abstract 

 Atómová absorpčná spektrometria so Zeemanovskou korekciou a elektrotermickou 
atomizáciou je vhodnou metódou pre priamu analýzu pevných vzoriek vo forme práškov. Metóda bola 
v posledných desaťročiach postupne optimalizovaná, hlavnou aplikačnou oblasťou je analýza 
biologických materiálov (toxické a esenciálne prvky), menej časté sú aplikácie v oblasti geologických 
alebo environmentálnych vzoriek a úplne chýbajú aplikácie v oblasti neoxidickej keramiky. 

 K problematickým oblastiam patrí analytická kalibrácia, používa sa  niekoľko riešení, ako 
napr. kalibrácia s roztokovými štandardmi, kalibrácia použitím certifikovaných referenčných 
materiálov (CRM), ale aj pomocou rozdielnych navážok jediného CRM a často sa uplatňuje aj adičná 
metóda. V súvislosti s kalibráciou , ale aj s presnosťou metódy sa často poukazuje na vplyv 
nehomogenity vzoriek. Uvedené otázky sú v práci podrobnejšie diskutované a doplnené o konkrétny 
prípad stanovenia Al a Fe v SiC . 

 

 

Úvod 

 Priama analýza vzoriek v pevnom stave (vo forme prášku) predstavovala a dodnes predstavuje 
vhodnú alternatívu k bežne zaužívaným metódam analýzy roztokových vzoriek. V dávnej, ale ešte aj v 
nedávnej minulosti spektrochemických metód sa priama analýza práškov úspešne využívala hlavne v 
oblasti geologických materiálov [1], neskôr  aj pri sledovaní rôznych typov vzoriek 
environmentalistického charakteru. Postupným vymiznutím metód klasickej spektrografie [2,3]  z 
bežnej spektrochemickej praxe však tieto postupy zväčša zanikli [1].  

Výhody priamej analýzy pevných vzoriek (SS-), ako [4-6]: 

znížený nárok na prípravu vzorky, urýchlenie analýzy 

zníženie rizika znečistenia (zvlášť dôležité pri stopových analýzach) 

menšie riziko straty analytu, resp. vzniku nerozpustných zbytkov 

zníženie potreby agresívnych, korozívnych a často aj nebezpečných chemikálií  

sú však neodškriepiteľné a preto záujem spektrochemikov o tieto metódy neustal. Ako prvé je možné 
označiť snahy v oblasti atómovej absorpčnej spektrometrie s elektrotermickou atomizáciou (ETA-
AAS), kde sa vyvinulo aj prvé komerčné zariadenie, vhodné na analýzu pevných vzoriek [5-7]. Prvá 
etapa vývoja bola charakterizovaná prevažne laboratórne vyvinutými  zariadeniami, vyžadujúcimi 
značnú zručnosť a skúsenosť experimentátora [5]. Prvé kroky boli sprevádzané riešením špecifických 
problémov, ako 

reprodukovateľné vnášanie pevnej vzorky do grafitovej kyvety 

jednotlivé váženie každej vzorky 

kalibrácia, ktorá je hodne komplikovanejšia, ako pri používaní roztokov 

používania chemickych modifikátorov, ktoré sa ukázali v tomto prípade byť menej účinnými, ako 
pri analýze roztokov, lebo reagujú neúplne s analytom uzatvoreným v čiastočkách vzorky 

presnosti tejto metodiky, ktorá je horšia oproti roztokovým metódam, asi okolo 10 % . 

 Výrazným krokom [5] k zlepšeniu postupov  bolo zavedenie techniky L’vovovej platformy vo 
forme lodičky vkladanej do grafitovej trubice, ktorá sa zaužívala aj komerčne [7-9] a umožňuje aj 
automatizáciu vnášania vzorky. Mnohé iné alternatívne riešenia sú podrobnejšie popísané  v  
prehľadných referátoch [4,5].  

 Aplikácie metódy SS-ETA-AAS sa výrazne orientovali [4] na oblasť biologických vzoriek, 
pričom najviac sledovanými prvkami boli ľahkoprchavé toxické prvky ako Cd, Pb ale aj Cr a 
esenciálne prvky ako Cu, Mn a Zn. Podrobnejší prehľad poskytuje tabuľka 1, zostavená na základe 
údajov práce [5]. 

 Z týchto údajov je evidentné, že dosť ojedinelé sú aplikácie v oblasti geologických materiálov, 
ale aj analýzy sedimentov a pod. a úplne chýbajú aplikácie pri analýze neštandardných keramických 
práškov ako napr. SiC, B4C a pod., ktoré predstavujú značný problém aj pri roztokových analýzach. 



Toto potvrdzuje aj tabuľka 2, sumarizujúca zameranie doteraz publikovaných referátov zo špeciálnych 
kolokvií venovaných priamej analýze pevných vzoriek spektrochemickými metódami (teda aj 
metódami optickej emisnej spektrometrie). 

 Z uvedených dôvodov, nadväzujúc na práce z oblasti geologických materiálov [10], sa 
preskúmala na príklade dvoch najčastejšie sledovaných prvkov (Al a Fe) možnosť analýzy SiC, ako 
typického materiálu z oblasti neoxidickej keramiky. 

 

 

Všeobecná časť 

 Kvôli úplnosti sa javí potrebným aspoň v stručnosti zopakovať základné princípy, problémy a 
riešenia pri priamej analýze pevných vzoriek metódou atómovej absorpčnej spektrometrie. 

 

 

Inštrumentalizácia 

 Pri tejto metóde sa vyskytujú v podstate dva hlavné problémy [8]: 

a) vysoká nešpecifická absorpcia, ktorá zväčša nie je korigovateľná bežnou korekciou za použitia 
deutériovej lampy 

b) vysoké chemické interferencie v grafitovej kyvete súvisiace napr. so vznikom karbidických reziduí, 
termicky nerozložených zbytkov a pod. 

Pri vývoji metodík našli oba problémy svoje riešenie. 

Vysoká nešpecifická absorpcia sa koriguje [7,8] využitím Zeemanovho efektu. Podstatou tejto metódy 
(Z-AAS, aplikovanej v prístrojoch rady SM-  fy. Grün-Wetzlar) je umiestnenie zdroja žiarenia do 
silného magnetického poľa. Výhody tohto riešenia sú [7,8]: 

signál aj referenčný signál pochádzajú z totožného zdroja a z čiarového spektra 

kolísanie intenzity spektrálnej čiary nehrá úlohu, Z-AAS je v tomto usporiadaní  ideálnym 
dvojlúčovým postupom a nie jednoduchou kompenzačnou technikou. 

 Je treba dodať, že určitou nevýhodou tohto postupu Zeemanovskej korekcie je nutnosť 
použitia špeciálnych bezelektródových lámp namiesto bežných výbojok s dutou katódou, čím môže byť 
ovplyvnený počet stanovovaných prvkov. 

 Iným vhodným postupom Z-AAS je umiestnenie atomizátora v magnetickom poli, tento 
postup umožňuje prácu s bežnými výbojkami s dutou katódou, zvykne sa označovať ako inverzná 
ZAAS  a má dve modifikácie [7]: 

priečne (transverzálne) usporiadanie: magnetické pole pôsobí kolmo na optickú os; 

pozdĺžne (longitudálne) usporiadanie: magnetické pole pôsobí v smere optickej osi; 

pričom istou  nevýhodou je obmedzený pracovný priestor v oblasti atomizátora [11].  

Vplyv chemických interferencií, ktoré sú okrem iného dôsledkom  reakcií v plynnej fáze [11] sa 
zredukoval zavedením  techniky miniatúrnej lodičky [8,9] vkladanej do grafitovej trubice - v podstate 
sa jedná o techniku L’vovovej platformy. Výhody takéhoto riešenia spočívajú podľa  autorov práce  [8] 
v nasledovnom: 

v jednoduchšej manipulácii so vzorkou s možnosťou automatizácie vnášania vzorky 

v poklese chemických interferencií 

v spozdenej atomizácii vzorky, ktorá prichádza už do horúcej atmosféry, čim je atomizácia 
úplnejšia a rekombinácia zanedbateľná. 

 Do určitej miery zostávajú prípadné problémy s matrixefektmi, pričom matrixy ani nemusia 
byť úplne identické, dôležité sú však [9] termické vlastnosti. 

 



 

Analytická kalibrácia  

 Od počiatkov vývoja metód SS-AAS sa venuje tejto otázke zvýšená pozornosť, lebo 
kalibrácia je odlišná od jednoduchého spôsobu pri analýze roztokov. Rad prác poukazuje na niekoľko 
možností [4,5,12-15], uvádzajúc súčasne aj nevýhody každej z nich. Neexistuje konsenzus v tejto 
otázke, každý matrix vyžaduje individuálny prístup. Najčastejšie sa používajú: 

kalibrácia s roztokovými štandardmi: jednoduché, ale nevýhodou je  rozdielne vyparovanie 
analytu zo štandardu a analyzovanej vzorky, dôsledkom je rozdielna atomizácia [13]; 

kalibrácia s certifikovanými referenčnými materiálmi (CRM), ak je dostatok CRM je výhodná za 
predpokladu, že zloženie vzorky a štandardu je podobné. Inak v dôsledku rôzneho fyzikálneho a 
chemického postavenia analytu vo vzorke a štandarde bude mať vyparovaci proces rozdielny 
charakter, čo vedie k prejavu matrixefektu; 

kalibrácia použitím metódy štandardného prídavku, väčšinou sa pridáva roztokový štandard  

k pevnej vzorke : vo všeobecnosti platí to, čo pri kalibrácii s roztokmi; 

kalibrácia za použitia syntetických referenčných materiálov (SyRM), ktoré sa pripravia 
koprecipitáciou napr. s Mg(II)-oxichinolinátom [14], odstraňujú nedostatky plynúce z malého 
výberu CRM : inak platí to isté, čo pre použitie CRM; 

kalibrácia so zmenou koncentrácie analytu zmenou navážky jediného CRM: je zaručená 
podobnosť kalibračných štandardov, je možné voliť vhodný CRM pre daný typ vzorky [13,15]. 

 Kalibračné funkcie {absorbancia (výška píku) vs. koncentrácia} v SS-ETA-ZAAS sú často 
zakrivené, tento jav môže mať spektrochemický ale aj inštrumentálny pôvod [11]. Navrhli sa preto 
rôzne postupy, napr. metóda kalibrácie k nulovému matrixu [13], uvažujúce iný typ kalibračnej 
funkcie. Lineárna je napr. aj funkcia [11]: 

P = a [ 1 - exp (  - b.mx ) ] 

kde a, b sú konštanty, P je signál ( zväčša výška píku ) a mx je množstvo analytu. Mnohé takéto 
riešenia sú zabudované aj do vyhodnocovacieho softvéru komerčných zariadení. 

 

 

Presnosť 

 Presnosť postupov SS-ETA-ZAAS je zákonite nižšia, ako je tomu u metód roztokovej 
analýzy. V niektorých prípadoch ide o obsahy analytu v koncentračnom rozpätí sub-mg/kg, kde sa 
akceptujú hodnoty percentuálnej relatívnej smerodajnej odchýlky RSD 5 až 15 % [13], v bežnom 
koncentračnom rozpätí 10 až 100 mg/kg sú akceptovateľné hodnoty RSD 1 až 5 %. Iné pramene [16] 
považujú  pre väčšinu postupov SS-ETA-ZAAS  za bežné hodnoty RSD do 15 % . Určitý prehľad v 
tomto smere poskytuje aj tabuľka 1. 

 

 
   Table 1  Survey of application of SS-ZAAS methods 

 

 

 Presnosť postupu úzko súvisí s homogenitou vzoriek, pre dosiahnutie výbornej hodnoty RSD 
≤ 10 % má byť množstvo čiastočiek vo vzorke vyššie ako 1.105. Toto vyžaduje [17]  pri predpoklade 
použitia 1 mg vzorky zrnitosť pod 10 µm. 

 Pri štúdiu vplyvu homogenity vzorky na presnosť postupu bola vyslovená hypotéza [18,19] o 
existencii nugetov, t.j. čiastočiek s neobvykle vysokým obsahom analytu. Opakované analýzy takýchto 
vzoriek vedú k zošikmeným pravdepodobnostným rozdeleniam, ktoré sa musia akceptovať kvôli 
správnosti výsledku, hodnoty RSD charakterizujúce presnosť sú však neobvykle vysoké [15] a nie sú 
vhodnou charakteristikou. Je zrejmé, že štandardy s takouto mikrohomogenitou  nie sú vhodné pre 



analytickú kalibráciu. Udáva sa však, že ak alikvotný podiel vzorky použitý na analýzu je vyšší ako 10 
mg [20], nehrá mikroheterogenita už podstatnú úlohu. 

 

 
   Table 2  Orientation of published papers “Solid Sampling” Colloquia 

 

 
    Poznámka:  VII. kolokvium (USA, 1996) - práce zatiaľ neboli publikované  

                        VIII. kolokvium (Budapest, 1998) práce budú publikované v J.Anal.Atom.Spectrosc. 

 

 

 Iní autori [21] sledovali vplyv veľkosti navážky na správnosť výsledkov. Zistili, že hmotnosť 
vzorky m < 0.3 mg vedie k vyšším výsledkom, oproti tomu pri m > 1.1 mg sa prejavuje trend k nižším 
výsledkom ako sú správne hodnoty. Celkove došli uvedení autori k záveru, že RSD s rastúcou 
hmotnosťou vzorky postupne klesá. Väčšina vzoriek vyžaduje kvôli mikroheterogenite kontrolu 
zrnitosti pred analýzou; mletie v trvaní 45 minút vedie [15] k získaniu viac ako 40% podielu vzorky so 
zrnitostou pod 20µm . 

 

 

Experimentálna časť 

 Experimenty sa uskutočnili na komerčnom zariadení SM-30 Grün, Wetzlar, použitý teplotný 
program pre oba sledované prvky ( Al, Fe ) v SiC je zhrnutý v tabuľke 3 . Kalibrácia sa uskutočnila 
metódou rozdielnych navážok jedného štandardu, pre nedostatok CRM sa použili podnikové štandardy 
fy Elektroschmelzwerk GmbH, Kempten. Tak kalibračné vzorky, ako aj kontrolné vzorky boli pred 
analýzou manuálne homogenizované v achátovej miske, pri známych materiálových vlastnostiach SiC 
je však úspešnosť takejto homogenizácie otázna. Z tohto dôvodu, ale aj  kvôli pomerne vysokému 
obsahu prvkov v štandardoch sa použilo riedenie vzoriek s grafitovým práškom (v pomere 1:5), 
odporúčané viacerými autormi [5,17]. V prípade Fe sa uskutočnil aj pokus s neriedenou vzorkou, ale v 
dôsledku vyššieuvedeného bolo možné uskutočniť len niekoľko málo navážok, čim sa koncentračný 
interval značne zúžil.. 

 

 
        Table 3  The temperature program for determination of Al and Fe in SiC 

 

 

 

 

 Pri vyhodnocovaní sa uprednostnilo použitie výšky píku ako signálu, lebo viacerí autori 
[16,20] poukázali na nižšiu vhodnosť použitia plochy píku pri danom systéme SM-30. 

 Použité navážky vzoriek, získané hodnoty signálov, ako aj ich tzv. normované hodnoty a 
prislúchajúce absolútne koncetračné hodnoty demonštruje tabuľka 4 na príklade Al. Uvedené 
normované hodnoty (prepočítané na fiktívnu navážku 50 µg) by podľa niektorých predstáv mohli byť 
použité na výpočet hodnôt RSD (kvazi opakované merania), lebo pri daných navážkach je ťažko 
predstaviteľné uskutočnenie opakovaných meraní  s totožnou navážkou. 

 

 
       Table 4  Experimental data for determination of Al in SiC 



 

 

 

 

Výsledky a ich vyhodnotenie 

 Pri vyhodnotení výsledkov sa v prvom rade  riešila otázka určenia presnosti metódy. Najskôr 
sa použil odporúčaný postup s ”normovanými” hodnotami signálov, potvrdilo sa však - ako je to 
zrejmé aj z grafu rozptýlenia hodnôt pre Al (obr.1), že  sa jedná o asymetricky rozdelené výsledky, čo 
je v súlade s konštatovaniami viacerých autorov [5,15,18]. 

 

 
Fig.1 The  scatter diagram of normalized absorbance data  for determination of Al in SiC 

 

 

 Tieto závery veľmi dobre potvrdzujú aj charakteristiky súborov meraní, zhrnuté v tabuľke 5, 
kde rozdiely medzi aritmetickým priemerom a mediánom jasne dokazujú asymetričnosť. Vypočítané  
hodnoty RSD [%]  potvrdzujú stanovisko [15], že pri nehomogénnych  vzorkách nie sú vhodnou 
charakteristikou metódy. 

 

 
                                  Table 5  The basic characteristics of the set of measurements (absorbances) 

                                                and RSD [ % ] values 

 

 
                 a - RSD počítané z úplných súborov 

                 b - RSD počítané s vylúčením odľahlých hodnôt 

 

 

 Z uvedených dôvodov sa presnosť charakterizovala ako relatívna presnosť metódy 
(RSDmetódy), vypočítaná podľa príslušnej nemeckej normy  [22]. 

 Pri určení priebehu kalibračných funkcií sa nepoužil softvér prístroja SM-30, ale štandardný 
výpočet lineárnej regresie, charakterizujúce parametre kalibračných funkcií spolu s hodnotami 
RSDmetódy a hodnotami hranice stanovenia, určenej v súlade s [23] použitím hornej hranice intervalu 
spoľahlivosti parametra a kalibračnej priamky sú uvedené v tabuľke 6 . Priebehy kalibračných funkcií 
sú znázornené na obrázkoch 2 až 4 . 

 Každá kalibrácia sa overovala použitím niekoľkých kontrolných analýz použitím ďalších 
štandardov fy ESK, Kempten. Výsledky sa vyhodnotili vo forme relatívnych odchýliek od správnej 
hodnoty: 

 

 

    

 

 

a sú taktiež uvedené v tabuľke 6. 



 

 
 kalibračná priamka: y (absorbancia)  =  a + b . x (koncentrácia) 

          r - korelačný koeficient 

          srezid - reziduálny rozptyl 

 

 

 

 

 

 
Fig.2 Calibration line of Al, calibration with different weights of one reference material  ( S-933 : 

174 mg/g Al ) 

 

 

 

 

 

 
Fig.3 Calibration line of Fe, calibration with different weights of  one – undiluted reference 

material ( NMP-264/1 : 277 mg/g Fe ) 
Fig.4 Calibration line of Fe, calibration with different weights of one reference material diluted 1:5 

with graphite powder 

 

 

Závery 

 Výsledky orientačných experimentov zameraných na stanovenie Al a Fe v typickom 
neoxidickom keramickom materiáli, akým je SiC metódou SS-ETA-ZAAS potvrdili, že táto veľmi 
atraktívna metóda priamej analýzy pevných vzoriek vo forme prášku je vhodná - za určitých 
predpokladov aj na analýzu zložitých materiálov, ktoré často predstavujú značný problém pri bežných 
roztokových metódach analýzy. 

 Samozrejme, v prípade takýchto zložitých materiálov bude platiť dvojnásobne požiadavka 
kontroly homogenity vzoriek a samozrejme aj štandardov a určité problémy bude spôsobovať ich 
homogenizácia. Na druhej strane je SiC typickým materiálom, v ktorom sa môže prejavovať efekt tzv. 
Nugetov a to už aj preto, že napr. Al je v ňom obsiahnutý v dvoch formách - ako znečistenie ale aj ako 
zabudovaný do kryštalickej mriežky SiC. Je predstaviteľné, že metóda SS-ETA-ZAAS môže byť 
vhodnou na sledovanie mikrohomogenity takýchto materiálov a prípadne aj na rozlíšenie stanovenej 
formy Al. Potvrdenie týchto predpokladov však vyžaduje rad ďalších cielených experimentov v danej 
oblasti. 

 

 

 Práca vznikla v rámci  priamej vedeckotechnickej spolupráce medzi Slovenskou republikou a 
Spolkovou republikou Nemecko, téma SLAX 262.8  a bola čiastočne prednesená na 18. konferencii  
Hutnícka analytika ‘98, Tále 1998 . 
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