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Úloha č. 1 Test vyluhovatelnosti niklu z bižuterních materiálů 
 

Princip 

Principem tohoto testu je zjistit, zda se z běžně používaných bižuterních materiálů používaných 

k výrobě šperků neuvolňuje nikl jakožto prokázaný alergen. Bižuterní materiál se 7 dní louží 

v roztoku umělého potu, poté se ve výluhu stanoví vyloužený nikl metodou ICP-OES a posoudí se 

splnění hygienických limitů. 

Teoretická část 

Nikl patří do skupiny prokázaných alergenů, u citlivých jedinců způsobuje kontaktní dermatitidu. 

Kontaktní dermatitida je zánět kůže, který se v místě styku s alergenem projevuje červenými 

skvrnami až puchýřky, které jsou provázeny svěděním. Kontaktní dermatitida se velmi často 

u citlivých jedinců projevuje např. pod pásky hodinek případně v místech styku brýlových obrub 

s pokožkou. Dříve byly velmi časté kontaktní dermatitidy u prodavaček, které pracovaly s mincemi, 

které byly vyrobeny ze slitiny obsahující nikl. Test, který může obsah alergizujícího niklu odhalit, je 

prováděn dle ČSN EN 1811. Tento test spočívá ve vyloužení té části materiálu, která přichází do 

styku s pokožkou, roztokem umělého potu. Testovaný materiál je po zakrytí částí, které nepřichází 

do kontaktu s pokožkou (např. lakem, lepidlem, pryskyřicí), ponořen na 7 dní do roztoku umělého 

potu. Umělý pot se připravuje ze základních látek obsažených v reálném potu, samozřejmě 

neobsahuje jeho veškeré složky a to i z důvodu, že reálný pot každého člověka se liší a jeho složení 

závisí na mnoha parametrech včetně stravovacích návyků. Hlavními složkami umělého potu je 

kyselina mléčná a močovina, které vytváří agresivní prostředí podobné reálnému potu. Po uplynutí 

7 dnů je ve výluhu stanoven nikl některou z metod umožňující jeho dostatečně citlivé stanovení. 

Výsledek se udává v mg Ni/mm
2
/týden, jde tedy o hmotnost Ni vylouženou za týden z 1 mm

2
 

testovaného materiálu. Vyloužený nikl je možno stanovit metodou optické emisní spektrometrie 

s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES), tato metoda je dostatečně citlivá a umožňuje stanovit 

nikl v roztoku při koncentracích již od cca 0,01mg/l.  

Chemikálie  

L-kyselina mléčná, p. a. (lach:ner) 

amoniak, p.a. (Penta) 

močovina , p.a.(Penta) 

chlorid sodný, p.a. (Penta) 

destilovaná voda 
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standardní roztok Astasol Ni o koncentraci 1 g/l, (Analytika)   

Přístrojové vybavení 

přenosný pH metr, CyberScan pH 110, Eutech Instruments 

ICP-OES spektrometr - Optima 8000, Perkin-Elmer (koncentrický zmlžovač, Scottova mlžná 

komora) 

 

Pracovní postup 

První blok cvičení (příprava roztoků, příprava vyluhovacího testu a jeho zahájení) 

Příprava roztoků: 

Příprava 250 ml umělého potu  

Do kádinky na 400 ml se nalije 200 ml destilované vody a přidá se postupně 1,25 g chloridu 

sodného, 0,25 g močoviny a 0,25 ml kyseliny mléčné. Směs se míchá skleněnou tyčinkou až do 

úplného rozpuštění všech složek. Po rozpuštění všech složek se upraví pH na hodnotu 6,5 pomocí 

0,1M roztoku NaOH. Po úpravě pH se roztok převede do odměrné baňky na 250 ml a baňka se 

destilovanou vodou doplní po značku. 

Příprava kalibračních standardů o koncentraci Ni 0; 1 a 10 mg/l 

Do odměrných baněk na 100 ml se odpipetuje takové množství standardu Ni (1 g/l), aby výsledná 

koncentrace v odměrných baňkách po doplnění byla 0; 1 nebo 10 mg/l. Baňky s napipetovanými 

standardy se do ¾ naplní demineralizovanou vodou a přidá se 1 ml koncentrované kyseliny dusičné, 

poté se baňka doplní po značku demineralizovanou vodou a důkladně se promíchá. 

Příprava vzorku a zahájení vyluhovacího testu 

Vzorek bižuterního materiálu se upraví tak, aby vyluhování byla přístupná pouze ta část vzorku, 

která přichází do styku s pokožkou. Ostatní části se přetřou rychleschnoucím lakem. Jelikož se 

konečný výsledek vztahuje na plochu, z které je nikl uvolňován, je nutné znát vlastní testovanou 

plochu vzorku – hrubý odhad se získá aproximací ponořené části vzorku některým jednoduchým 

geometrickým útvarem a vypočtením jeho povrchu. Rozměry vzorku se změří mikrometrem, tvar 

předmětu se poté překreslí na milimetrový papír. Vzorek se poté umístí do vyluhovací zkumavky 

a přichytí se vlascem tak, aby celá testovaná plocha byla ve styku s vyluhovadlem, žádná 

z testovaných částí nesmí ležet na dně zkumavky nebo se opírat o stěny zkumavky. Přidá se takové 

množství umělého potu, aby byla celá testovaná část vzorku ponořená. Nejmenší objem 

vyluhovadla musí být alespoň 2 ml.  Takto připravený vzorek se ponechá extrahovat při laboratorní 

teplotě po 7 dní. 
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Druhý blok cvičení (ukončení vyluhovacího testu, příprava výluhu k měření, vlastní stanovení 

Ni pomocí ICP-OES) 

Po uplynutí 7 dnů se vyluhování ukončí. Připraví se filtrační aparatura a jednotlivé výluhy se 

kvantitativně přefiltrují do 25ml odměrných baněk. Na filtru zůstane louhovaný materiál a nečistoty, 

obojí se na filtru promyje 10 ml destilované vody, která se dále jímá do odměrné baňky. Do 

odměrné baňky s filtrátem se přidá 0,25 ml koncentrované kyseliny dusičné a baňka se doplní po 

značku destilovanou vodou. Takto je vzorek připraven k měření.  

Obsah niklu se stanoví v připravených výluzích metodou ICP-OES. Metoda ICP-OES je podrobně 

popsána v příloze č. 1. Přístroj se připraví k měření a po zapálení a stabilizaci plazmatu se otevře 

metoda „Vyluhovatelnost Ni“, v této metodě již jsou nastaveny základní parametry plazmatu, jsou 

zde také již vybrány vlnové délky emisních čar niklu a některé z dalších parametrů měření. Po 

stabilizaci plazmatu (cca 20 minut po zapálení) je možno přistoupit k měření. Přístroj je třeba 

nejprve nakalibrovat, což se provede změřením kalibračního blanku (demineralizovaná voda 

s přídavkem 1 ml koncentrované kyseliny dusičné na každých 100 ml vzorku) a kalibračního 

standardu (obsahuje nikl o koncentraci 10 mg/l). Po nakalibrování se ověří linearita kalibrační 

křivky změřením kontrolního vzorku o koncentraci niklu 1 mg/l.  První je měřen slepý pokus a pak 

jsou postupně změřeny připravené vzorky, série je ukončena změřením kalibračního blanku 

a kontrolního vzorku. 

Výsledky měření se vytisknou, poté se provede úprava naměřených spekter pro jednotlivé emisní 

čáry. Zejména je třeba dbát na správné nastavení maxima výšky čáry a vhodnou polohu bodů 

sloužících pro korekci pozadí. Toto nastavení je možno provést pomocí nástroje „examine“, který je 

součástí ovládacího software. Pokud byly provedeny úpravy naměřených spekter, provede se 

přepočítání výsledků, které bere v úvahu provedené změny, toto je možno provést pomocí nástroje 

„reprocessing“, který je taktéž součástí ovládacího software, poté jo možno vytisknout přepočítané 

výsledky.  

 

Vyhodnocení 

Naměřené výsledky se přepočítají a vyjádří se vyluhovetelnost jako množství niklu vyluhovaného 

z mm
2
 testovaného vzorku za týden. Z naměřené koncentrace niklu v mg/l se tedy vypočte hmotnost 

niklu ve výluhu a tato hmotnost se vztáhne na povrch testovaného materiálu. 

 

vyluhovatelnost = cnam. · Vvýluhu / S  

cnam.   naměřená koncentrace [mg/l] 

V výluhu   celkový objem výluhu před měřením [l] 

S   povrch testované plochy [mm
2
]
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Úloha č. 2 Vyluhovatelnost odpadu a následné stanovení 
těžkých kovů pomocí ICP-OES 

 

Princip 

Principem je provedení 24hodinové extrakce vzorku odpadu vodou v poměru 1:10 (s/l). Takto 

připravený výluh se zfiltruje a ve výluhu se stanoví monitorované prvky metodou ICP-OES. 

Následně se vzorek odpadu podle nalezené koncentrace monitorovaných prvků zařadí do třídy 

vyluhovatelnosti podle vyhlášky 294/2005. 

 

Teorie 

Určení třídy vyluhovatelnosti odpadu patří mezi základní kritéria pro třídění odpadů. Přípustné 

hodnoty maximální koncentrace pro zařazení odpadu do jedné ze tříd jsou uvedeny ve vyhlášce 

294/2005 Sb. Z těžkých kovů jsou monitorovány As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Zn a Mo. 

Jednotlivé třídy vyluhovatelnosti jsou I, IIa, IIb, III, třídy se od sebe liší přípustným obsahem 

jednotlivých znečišťujících složek. Pro zařazení výluhu do I třídy, která má nejnižší limity, je třeba 

použít analytické techniky umožňující dosáhnout takto nízkých mezí stanovitelnosti. Případně je 

nutno použít kombinaci takovýchto technik, jedná se zejména o techniky ICP-OES, F-AAS, GF-

AAS, HG-AAS, HG-ICP-OES případně ICP-MS. 

Test vyluhovatelnosti spočívá v přípravě výluhu a následném stanovení příslušných analytů ve 

výluhu. Koncentrace analytu se nevztahuje na množství odpadu, ale na objem výluhu.  

Příprava výluhu je popsána v ČSN EN 12457-4 (Charakterizace odpadů – Vyluhování – Ověřovací 

zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů – Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při 

poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení 

velikosti částic nebo s ním)). Vlastní příprava výluhu spočívá ve smíchání testovaného materiálu 

s destilovanou vodou v poměru 1:10 (s/l), takto připravený vzorek se následně třepe 24 hodin na 

třepačce typu hlava-pata. Připravený výluh se poté přefiltruje přes filtr s velikostí pórů 0,45 μm. 

 

Chemikálie 

kyselina dusičná 65%, p.a, (lach:ner) 

Astasol-MIX 9091MN, (Analytika)     

destilovaná voda 
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Přístrojové vybavení 

ICP-OES spektrometr - Optima 8000, Perkin-Elmer (koncentrický zmlžovač, Scottova mlžná 

komora) 

Aparatura pro tlakovou filtraci  

Sušárna Memmert typ UF55 

 

Pracovní postup 

Příprava výluhu 

U vzorku odpadu, ze kterého připravujeme vodný výluh, musíme nejprve stanovit sušinu. Stanovení 

sušiny se provádí sušením vzorku při 105 °C do konstantní hmotnosti, sušina se vypočte podle 

vzorce 1.  Z původního vzorku, u kterého známe sušinu při 105 °C, se odváží do 25ml kádinky 

s přesností na 4 desetinná místa tolik vzorku, kolik odpovídá 90±5 g suchého vzorku. Toto množství 

vzorku je třeba vypočítat podle vzorce 2. K odváženému množství vzorku se přidá takové množství 

demineralizované vody, aby poměr pevné a kapalné fáze byl 1:10. Zde je třeba brát v úvahu vodu, 

která se vnese jako vlhkost spolu se vzorkem. Pro výpočet přidávané vody je třeba znát vlhkost 

vzorku. Pokud je známá sušina, tak se vlhkost může snadno vypočíst podle vzorce 3.  Množství 

přidávané vody se pak vypočte podle vzorce 4. Vzorek se převede do Stohmanovy baňky, ke 

kvantitativnímu převedení vzorku se využije část z vypočteného objemu přidávané 

demineralizované vody, která bude použita k přípravě výluhu. Vzorek se v baňce rozmíchá a přidá 

se zbylé množství demineralizované vody. Vzorek se takto připraví dvakrát. Součastně se vzorkem 

se zpracovává také slepý pokus, který obsahuje pouze vyluhovací demineralizovanou vodu. 

Stohmanovy baňky se umístí do vertikální třepačky typu hlava-pata, uchytí se pomocí 

upevňovacího šroubu. Třepačka se spustí rychlostí 5–10 otáček za minutu, takto se vzorky 

ponechají 24 hodin. Za 24±0,5 hodin se třepačka zastaví a baňky se sejmou, výluh se nechá ustát – 

prodleva závisí na typu vzorku, u jemných kalovitých vzorků trvá sedimentace déle. Připraví se 

tlakové filtrační zařízení, které se skládá z dolního síta, nerezové válcovité trubice a víka 

s přívodem inertního plynu a pojistným tlakovým ventilem. Na spodní síto se umístí filtr ze 

skleněných vláken s velikostí pórů 0,45 μm, na papír se přiloží nerezová trubice, která je ve spodní 

části opatřena těsněním. Do trubice se nalije výluh, který je nad usazenou částí vzorku, a nerezová 

trubice se uzavře víkem s těsněním. Pod filtrační zařízení se umístí 500ml kádinka na jímání 

vzorku. Z tlakové lahve se do filtračního zařízení pustí přetlak inertního plynu (dusík), přefiltrovaný 

vzorek je jímán pod filtračním zařízením. Po přefiltrování potřebného objemu vzorku se uzavře 

přívod inertního plynu a pomocí vypouštěcího ventilu na víku se uvolní přetlak v nádobě. Celé 

filtrační zařízení se rozebere, vyčistí a vymění se filtr ze skleněných vláken. Takto je zařízení opět 

připraveno k filtraci dalšího vzorku. Přefiltrovaný vzorek se zakonzervuje přídavkem 1 ml 
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koncentrované kyseliny dusičné na každých 100 ml vzorku. Zakonzervovaný vzorek pro stanovení 

těžkých kovů je stabilní cca 30 dní. Takto připravený vodný výluh odpadu lze na těžké kovy 

analyzovat metodou ICP-OES. Pro analýzu pomocí ICP-OES je nutno připravit řadu kalibračních 

roztoků dle analyzovaných prvků. V této úloze budou analyzovány prvky podle vyhlášky 

294/2005Sb. s výjimkou Hg a Sb. Všechny analyzované prvky jsou obsaženy v multiprvkovém 

standardu Astasol-MIX 9091MN od firmy Analytica s.r.o. Kalibrační závislost je lineární pro 

všechny vybrané prvky v rozsahu několika řádů, připraví se proto kalibrační roztok o koncentraci 

analytů 10 mg/l a jeden ověřovací roztok o koncentraci 1 mg/l. 

Kalibrační i ověřovací roztok se nachystá do 100ml odměrné baňky z multiprvkového standardu 

Astasol-MIX 9091MN, který obsahuje 100 mg/l od každého z analyzovaných prvků. Do odměrné 

baňky se napipetuje vypočítané množství multiprvkového standardu, před doplněním baňky se přidá 

1 ml koncentrované kyseliny dusičné, aby byla zachována stejné kyselost jako u zakonzervovaného 

vzorku, poté se baňka doplní po značku demineralizovanou vodou. 

 

sušina v % = ms / mp · 100        (1) 

 

ms hmotnost vzorku po sušení [g] 

mp hmotnost původního naváženého vzorku [g] 

 

navážka vzorku k přípravě výluhu = 100 · ms/sušina    (2) 

 

ms hmotnost vzorku po sušení v tomto případě 90 g 

 

vlhkost vzorku v % = 100 – sušina       (3) 

 

Vdv = (10 – vlhkost/100) · ms        (4) 

 

Vdv  objem přidávané demineralizované vody [ml] 

 

ms hmotnost vzorku po sušení [g] 

 

Obsah vybraných prvků se stanoví v připravených výluzích metodou ICP-OES. Metoda ICP-OES je 

podrobně popsána v příloze č. 1. Přístroj se připraví k měření a po zapálení a stabilizaci plazmatu se 

otevře metoda „Výluh odpadu“, v této metodě již jsou nastaveny základní parametry plazmatu, jsou 

zde také již vybrány vlnové délky emisních čar analytů a některé z dalších parametrů měření. 
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Po stabilizaci plazmatu (cca 20 minut po zapálení) je možno přistoupit k měření. Přístroj je třeba 

nejprve nakalibrovat, což se provede změřením kalibračního blanku (demineralizovaná voda 

s přídavkem 1 ml koncentrované kyseliny dusičné na každých 100 ml vzorku) a kalibračního 

standardu (směs analytů o koncentraci 10 mg/l). Po nakalibrování se ověří linearita kalibrační 

křivky změřením kontrolního vzorku o koncentraci jednotlivých analytů 1 mg/l. Poté se zanalyzuje 

kalibrační blank pro odhalení případných paměťových efektů, pokud jsou koncentrace naměřené 

v kalibračním blanku pod mezí stanovitelnosti, může se přistoupit k měření vlastních vzorků. První 

je měřen slepý pokus a pak jsou postupně změřeny připravené vzorky, série je ukončena změřením 

kalibračního blanku a kontrolního vzorku. 

Výsledky měření se vytisknou, poté se provede úprava naměřených spekter pro jednotlivé emisní 

čáry. Zejména je třeba dbát na správné nastavení maxima výšky čáry a vhodnou polohu bodů 

sloužících pro korekci pozadí. Toto nastavení je možno provést pomocí nástroje „examine“, který je 

součástí ovládacího software. Pokud byly provedeny úpravy naměřených spekter, provede se 

přepočítání výsledků, které bere v úvahu provedené změny, toto je možno provést pomocí nástroje 

„reprocessing“, který je taktéž součástí ovládacího software, poté jo možno vytisknout přepočítané 

výsledky.  

 

Vyhodnocení  

Vyhodnocení spočívá v porovnání naměřených hodnot s nejvyššími přípustnými hodnotami pro 

danou výluhovou třídu dle tabulky 2.1 uvedené ve vyhlášce 294/2005 Sb (viz příloha č. 2). 

Naměřené hodnoty je však třeba nejprve upravit. Tato úprava spočívá ve vhodném uvádění 

výsledků – zaokrouhlení na patřičný počet desetinných míst a v úpravě hodnot, které jsou pod mezí 

stanovitelnosti. Meze stanovitelnosti jsou uvedeny na pracovišti a vychází z provedené validační 

studie – aktuální hodnoty budou sděleny v den měření. Do protokolu se následně uvedou vlastní 

výsledky a zařazení odpadu do třídy podle obsahu těžkých kovů. 
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Úloha č. 3 Stanovení sulfidů metodou ICP-OES ve vzorcích 
povrchové vody 

 

Princip 

Principem stanovení je separace sulfidů od matrice vzorku, jejich zachycení v absorpčním roztoku 

a následné stanovení síry metodou ICP-OES. Okyselením vzorku jsou sulfidy převedeny na plynný 

sulfan, který je proudem inertního plynu veden do absorpčního roztoku, kde dojde k jeho zachycení. 

V absorpčním roztoku je poté metodou ICP-OES stanovena síra, která se následně přepočítá na 

obsah sulfidů v původním vzorku. 

 

Teorie 

Obsah sulfidů v povrchové a odpadní vodě patří mezi parametry určující znečištění vody. Vysoký 

obsah sulfidů v povrchové vodě velmi často svědčí o znečištění této vody vodou splaškovou. Tyto 

sulfidy vážou těžké kovy a jiné toxické prvky – čímž dochází k jejich imobilizaci, tyto toxické 

prvky však mohou být při změně pH do kyselé oblasti z těchto sulfidů opět uvolněny. Obsah sulfidů 

vyjádřen jako AVS (acid volatile sulphur) patří mezi velmi důležité parametry při hodnocení 

toxicity sedimentů. Mezi hlavní složky AVS patří redukované formy síry, zejména sulfidy 

a hydrogensulfidy, ale také např. siřičitany. U hodnocení toxicity sedimentů závisí zejména na 

poměru SEM/AVS. SEM (Simultaneously extracted metals) je parametr, který určuje obsah 

toxických dvoumocných kovů, rozpuštěných v kapalné fázi po stanovení AVS. Sedimenty, u kterých 

je poměr SEM/AVS < 1, jsou považovány za netoxické. Stanovení AVS metodou ICP-OES nemůže 

být provedeno přímo, jelikož technikou ICP-OES může být stanoven pouze obsah celkové síry ve 

vzorku, to znamená suma různých forem síry vyskytujících se ve vodách (sírany, sulfan, sulfidy, 

hydrogensulfidy, siřičitany, thiosírany i organické formy síry), jednotlivé formy síry mohou vlivem 

podmínek přecházet z jedné formy na druhou. Příkladem je oxidace sulfidů a jejich přechod na 

sírany, tato oxidace může být jak chemická, tak tzv. biochemická (způsobená bakteriemi), opačný 

proces, tedy redukce síranů na sulfidy probíhá pouze biochemicky, chemická redukce je v reálných 

vodách velmi nepravděpodobná, jelikož k ní dochází až za vysokých teplot (> 200 °C). Jelikož se 

síra může ve vzorku vyskytovat v různých formách, je nezbytné zařadit před vlastní stanovení síry 

separační krok, který umožní separovat pouze tu formu síry, která má být stanovena. V případě 

sulfidů ve vodách i AVS se jedná o separaci tzv. metodou „purge and trap“. Sulfidy jsou okyselením 

uvolněny ze vzorku a proudem dusíku jsou unášeny do absorpčního roztoku, kde jsou zachyceny. 

V absorpčním roztoku je poté již stanovena pouze sulfidická síra některou z metod umožňujících 

její stanovení. 
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Obsah sulfidů ve vodách je značně nestálý parametr, proto je velmi důležité provést fixaci sulfidů 

ve vzorku. Tato fixace se nejčastěji provádí přidáním rozpustné Zn
2+

 soli a zalkalizováním roztoku. 

Přidáním Zn
2+

 iontů dojde k vysrážení sulfidů a jejich fixaci do ZnS. Sulfan je ze sraženiny ZnS 

následně uvolněn okyselením v aparatuře „purge and trap“.  

Vlastní aparatura „purge and trap“ se skládá z vyvíjecí baňky, ve které je umístěn vzorek 

s přídavkem destilované vody. Baňka je opatřena uzávěrem se třemi otvory. Do prvního otvoru je 

umístěna skleněná trubička, která končí cca 0,5 cm od dna, touto trubičkou je přiváděn proud 

inertního plynu (dusík). Ve druhém otvoru je přikapávací nálevka, která je naplněna kyselinou a ve 

třetím otvoru je skleněná trubička, která odvádí uvolněný plyn do absorpční baňky, která obsahuje 

roztok NaOH. Ze vzorku ve vyvíjecí baňce se uvolní těkavé formy síry okyselením, uvolněné plyny 

jsou vedeny do absorpční nádoby, kde jsou zachyceny v roztoku NaOH. Absorpční roztok se 

zachyceným sulfanem je poté analyzován metodou ICP-OES. Touto technikou se stanoví celková 

síra zachycená v absorpčním roztoku a je následně přepočítána na obsah sulfidů ve vzorku. 

Podrobný popis metody ICP-OES je uveden v příloze 1. 

 

Chemikálie 

HCl 1:1, připravená z HCl konc. 35 % , p.a (ρ 1,18 g/l), (lach:ner) 

ASTASOL – S 1g/l, (Analytika) 

NaOH, p.a, (lach:ner) 

 

Přístrojové vybavení 

ICP-OES spektrometr - Optima 8000, Perkin-Elmer (koncentrický zmlžovač, Scottova mlžná 

komora) 

aparatura „purge and trap“  

 

Pracovní postup 

Příprava roztoků 

Absorpční roztok 0,01M NaOH – do kádinky na 100 ml se přidá cca 50 ml vody a pomalu se 

přisypává 0,4 g odváženého hydroxidu sodného za stálého míchání skleněnou tyčinkou. Roztok se 

poté z kádinky převede do odměrné baňky na 100 ml, baňka se doplní destilovanou vodou po 

značku a řádně se promíchá. 

Příprava kyseliny chlorovodíkové 1:1 – roztok se připraví v kádince na 500 ml, kam se umístí cca 

100 ml destilované vody. Do této kádinky se přikapává za stálého míchání z odměrného válce 

125 ml koncentrované kyseliny chlorovodíkové.  Po vychladnutí se roztok z kádinky převede do 

odměrné baňky na 250 ml a doplní se destilovanou vodou po značku. 
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Příprava standardu S 100 mg/l – do odměrné baňky na 100 ml se odpipetuje 10 ml roztoku 

ASTASOL-S o koncentraci síry  1g/l, roztok se v baňce doplní absorpčním roztokem po značku. 

Kontrolní roztok S 10 mg/l – do odměrné baňky na 100 ml se odpipetuje 1 ml roztoku ASTASOL-S 

o koncentraci síry 1 g/l, roztok se v baňce doplní absorpčním roztokem po značku. 

 

Příprava vzorků 

Sestaví se aparatura. Do vyvíjecí baňky se odpipetuje 25 ml vzorku a do promývací baňky se 

odpipetuje 50 ml absorpčního roztoku. Sestavená aparatura se nechá 30 minut proplachovat 

inertním plynem (dusík). Po 30 minutách se zastaví proud dusíku a z přikapávací nálevky se přidá 

30 ml HCl 1:1, poté se opět aparatura proplachuje dusíkem. Sulfan uvolněný ze vzorku okyselením 

je proudem dusíku unášen a je absorbován v roztoku NaOH. Aparatura se ponechá ještě hodinu 

proplachovat inertním plynem. Po jedné hodině se zastaví proud dusíku a absorpční roztok 

z promývací baňky se převede do ampule na 50 ml, ampule se důkladně uzavře, vzorek je připraven 

ke stanovení síry metodou ICP-OES. Vzorek povrchové vody se připraví dvakrát a jednou se 

provede příprava slepého pokusu, provede se stejně jako příprava vzorku, pouze se místo vzorku 

přidá destilovaná voda.  

 

Stanovení S metodou ICP-OES 

Obsah síry se v připravených vzorcích stanoví metodou ICP-OES. Metoda ICP-OES je podrobně 

popsána v příloze č. 1. Přístroj se připraví k měření a po zapálení a stabilizaci plazmatu se otevře 

metoda „AVS v povrchové vodě“, v této metodě jsou nastaveny základní parametry plazmatu, jsou 

zde také vybrány vlnové délky emisních čar síry a některé z dalších parametrů měření. Po 

stabilizaci plazmatu (cca 20 min. po zapálení) je možno přistoupit k měření. Přístroj je třeba nejprve 

nakalibrovat, což se provede změřením kalibračního blanku (absorpční roztok) a kalibračního 

standardu (roztok síry o koncentraci 100 mg/l v absorpčním roztoku). Po nakalibrování se ověří 

linearita kalibrační křivky změřením kontrolního vzorku o koncentraci síry 10 mg/l. Poté se opět 

zanalyzuje kalibrační blank pro odhalení případných paměťových efektů, pokud jsou koncentrace 

naměřené v kalibračním blanku pod mezí stanovitelnosti, může se přistoupit k měření vlastních 

vzorků. První je měřen slepý pokus a pak jsou postupně změřeny připravené vzorky, série je 

ukončena změřením kalibračního blanku a kontrolního vzorku. 

Výsledky měření se vytisknou, poté se provede úprava naměřených spekter pro jednotlivé emisní 

čáry. Zejména je třeba dbát na správné nastavení maxima výšky čáry a vhodnou polohu bodů 

sloužících pro korekci pozadí. Toto nastavení je možno provést pomocí nástroje „examine“, který je 

součástí ovládacího software. Pokud byly provedeny úpravy naměřených spekter, provede se 

přepočítání výsledků, které bere v úvahu provedené změny, toto je možno provést pomocí nástroje 
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„reprocessing“, který je taktéž součástí ovládacího software, poté je možno vytisknout přepočítané 

výsledky.  

 

Vyhodnocení 

Z naměřených výsledků se vypočítá koncentrace sulfidů v původním vzorku odpadní vody. 

 

cS
2-

 = cnam. / Vabs · Vvz 

cS
2-

  koncentrace sulfidů ve vzorku [mg/l]     

cnam.  naměřená koncentrace [mg/l] 

Vabs  objem absorpčního roztoku [ml] 

Vvz  objem vzorku [ml] 

 

Ze získaných výsledků se určí, zda se jednalo o povrchovou vodu znečištěnou splaškovou vodou či 

nikoliv. 
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Úloha č. 4 Stanovení vybraných kovů v aktivním uhlí metodou 
ICP-OES  

 

Princip 

Principem je rozklad vzorku aktivního uhlí pomocí kyseliny sírové s následným vyžíháním uhlíku 

v peci při 600 °C. Nikl a železo se stanoví ve výluhu popela metodou ICP-OES. 

 
Teorie 

Aktivní uhlí je forma uhlíku s velkým povrchem, která má schopnost vázat na sebe různé látky. 

Využívá se při úpravě pitné vody, může být také využito při odstraňování nežádoucích těžkých kovů 

z roztoků. Jelikož aktivní uhlí není rozpustné ve vodě, lze ho velmi snadno odfiltrovat, čímž se 

z roztoku odstraní také nežádoucí látky, které jsou na něj navázané. Aktivní uhlí se velmi často 

používá k přečištění preparátů vyrobených v organické chemii. Aktivní uhlí lze také využít pro 

odstranění nežádoucích látek z plynů, např. čištění zemního plynu a bioplynu. Uhlík patří mezi 

inertní materiály, jejichž rozklad kyselinami na mokré cestě je velmi obtížný, jelikož odolává 

přímému působení většiny kyselin. Rozklad zvolený v této úloze je založen na zafixování 

stanovovaných kovů v síranovém popelu a odstranění uhlíku vyžíháním při 600 °C. Síranový popel 

se následně vylouží v kyselině chlorovodíkové a ve výluhu se stanoví Ni a Fe pomocí optické 

emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (podrobný popis metody ICP-OES je uveden 

v příloze č. 1).  

 

Chemikálie 

kyselina sírová, 96% , p.a (ρ 1,18 g/l), (lach:ner) 

kyselina chlorovodíková konc. 35 % , p.a (ρ 1,18 g/l), (lach:ner ) 

Astasol-MIX 9091MN, (Analytika) (obsahuje mimo jiné Fe a Ni v koncentraci 100 mg/l) 

 

Přístrojové vybavení 

ICP-OES Optima 8000, (Perkin-Elmer ) 

komorová pec Clasic 1015L 

 

Pracovní postup 

Příprava roztoků 

Příprava kalibračního roztoku Ni a Fe 0; 1 a 10 mg/l – Do odměrných baněk na 100 ml se 

odpipetuje takové množství standardu Astasol MIX 9091 MN, který obsahuje Ni a Fe (100 mg/l), 
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aby výsledná koncentrace těchto prvků v odměrných baňkách po doplnění byla 0; 1 a 10 mg/l. 

Baňky s napipetovanými standardy se do ¾ naplní demineralizovanou vodou a přidá se 12 ml 

koncentrované kyseliny chlorovodíkové, poté se baňka doplní po značku demineralizovanou vodou 

a důkladně se promíchá. Koncentrace kyseliny chlorovodíkové v připraveném roztoku je cca 4,2 %. 

 

Příprava a rozklad vzorku 

Vzorek aktivního uhlí se v achátové třecí misce zhomogenizuje a rozetře. Do platinových misek se 

přesně odváží cca 250 mg upraveného vzorku a přidají se 3 ml koncentrované kyseliny sírové. 

Vzorek se takto nachystá 2× a navíc se připraví slepý pokus, který obsahuje pouze kyselinu sírovou. 

Všechny 3 platinové misky se postaví na pískovou lázeň, která je umístěna v digestoři a písková 

lázeň se zapne na 40 % svého výkonu. Poté, co se z misek začnou valit bílé dýmy, se výkon pískové 

lázně sníží na 20 %, při vyšším výkonu může dojít k vystříknutí vzorku mimo misku do pískové 

lázně.  

Misky se na pískové lázni ponechají do úplného odkouření kyseliny sírové. Následně se umístí do 

komorové pece, nastaví se teplota 600 °C, při této teplotě se v peci ponechají cca 2 hodiny, poté se 

pec otevře a zkontroluje se zbytek, který v miskách zůstane. Zbytek by neměl být černý, ale bílý, 

případně šedivý. Pokud jsou v popelu ještě černé kousky, tak se misky ještě ponechají 30 minut 

v peci při 600 °C.  Pokud je v miskách již jen světlý popel, tak se misky vyjmou z pece a nechají se 

v digestoři vychladnout. Poté, co misky s popelem vychladnou, se přímo do nich odpipetuje 6 ml 

koncentrované kyseliny chlorovodíkové, vzniklá směs se krouživým pohybem promíchá a popel se 

ponechá loužit 15 minut. K vylouženému popelu se poté přidá 20 ml destilované vody a vzniklá 

směs se přefiltruje přes papírový filtr do odměrné baňky na 50 ml. Nerozpuštěný zbytek se na filtru 

promyje ještě 2 × 10 ml destilované vody a odměrná baňka se poté doplní po rysku destilovanou 

vodou.  Takto jsou vzorky připraveny k měření.   

 

Stanovení Fe a Ni metodou ICP-OES 

Obsah vybraných prvků se v připravených vzorcích stanoví metodou ICP-OES. Metoda ICP-OES je 

podrobně popsána v příloze č. 1. Přístroj se připraví k měření a po inicializaci a stabilizaci plazmatu 

se otevře metoda „aktivní uhlí Fe, Ni“, v této metodě již jsou nastaveny základní parametry 

plazmatu, jsou zde také již vybrány vlnové délky emisních čar síry a některé z dalších parametrů 

měření. Po stabilizaci plazmatu (cca 20 min. po zapálení) je možno přistoupit k měření. Přístroj je 

třeba nejprve nakalibrovat, což se provede změřením kalibračního blanku, což je 4,2% roztok 

kyseliny chlorovodíkové a kalibračního standardu (roztok kovů o koncentraci 10 mg/l ve 4,2% 

kyselině chlorovodíkové). Po nakalibrování se ověří linearita kalibrační křivky změřením 

kontrolního vzorku o koncentraci kovů 1 mg/l. Poté se opět analyzuje kalibrační blank pro odhalení 
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případných paměťových efektů, pokud jsou koncentrace naměřené v kalibračním blanku pod mezí 

stanovitelnosti, může se přistoupit k měření vlastních vzorků. První je měřen slepý pokus a pak jsou 

postupně změřeny připravené vzorky, série je ukončena změřením kalibračního blanku 

a kontrolního vzorku. 

Výsledky měření se vytisknou, poté se provede úprava naměřených spekter pro jednotlivé emisní 

čáry. Zejména je třeba dbát na správné nastavení maxima výšky čáry a vhodnou polohu bodů 

sloužících pro korekci pozadí. Toto nastavení je možno provést pomocí nástroje „examine“, který je 

součástí ovládacího software. Pokud byly provedeny úpravy naměřených spekter, provede se 

přepočítání výsledků, které bere v úvahu provedené změny, toto je možno provést pomocí nástroje 

„reprocessing“, který je taktéž součástí ovládacího software, poté jo možno vytisknout přepočítané 

výsledky.  

 

Vyhodnocení 

Získané výsledky se přepočítají na navážku vzorku a vyjádří se jako obsah Fe a Ni v kilogramu 

aktivního uhlí. 
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Úloha č. 5 Stanovení Zn a Cd ve vlasech  

 

Princip 

Principem této úlohy je stanovení Zn jako stopového prvku běžně se ve vlasech vyskytujícího 

a stanovení Cd jako toxického prvku, jehož obsah ve vlasech je závislý na expozici jedince tímto 

toxickým prvkem. Vzorek vlasů je při použití techniky ICP-OES nutné nejprve mineralizovat. 

Mineralizace je prováděna v mikrovlnném rozkladném zařízení oxidační směsí kyseliny dusičné 

a peroxidu vodíku, po odmaštění vzorku acetonem. V mineralizátu jsou Zn a Cd stanoveny metodou 

optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem.  

 

Teorie 

Vlasy jsou z hlediska toxikologického schopny kumulovat obsahy toxických prvků. Ve vlasech je 

pak možno nalézt koncentrace toxických prvků po dlouhé době od vlastní expozice organismu. 

Tohoto je využíváno např. ve forenzních metodách vyšetřování, kdy může být případné vystavení 

organismu působení toxického prvku prokázáno i po delším časovém období, kdy už je koncentrace 

toxického prvku v krevním oběhu natolik nízká, že není běžnými metodami prokazatelná. Toxické 

prvky ve vlasech jsou imobilizovány a dále se již na metabolismu nepodílí, což je jistá forma 

detoxifikace organismu. Vlas roste cca rychlostí 1 cm/měsíc a životnost vlasu je maximálně 5 let, 

tím je také limitováno období, po které lze analýzou vlasu zjistit expozici organismu toxickou 

látkou. 

Před vlastním rozkladem vlasu je třeba odstranit z vlasu případnou vrstvičku mastnoty a zpřístupnit 

tak vlas chemikáliím použitým pro rozklad. Toto lze provést nepolárním rozpouštědlem, např. 

acetonem, chloroformem. Po tom, co se vlas zbaví mastnoty a řádně se vysuší, odváží se množství 

vzorku, které se použije pro vlastní rozklad oxidační směsí. Při mikrovlnném rozkladu organických 

materiálů se používá z důvodu reaktivity a velkého množství uvolňovaných plynných produktů jen 

velmi malé množství vzorku. Výhodou je, že lze provést rozklad i v případě, že je k dispozici velmi 

malé množství vzorku, naopak nevýhodou může být zajištění homogenity u větších vzorků. 

Mikrovlnný rozklad vzorku je typ rozkladu za zvýšeného tlaku a teploty, běžně se používají teploty 

do 250 °C, tlaky se obvykle pohybují do 150 bar. Výhodou rozkladu je, že se jedná o rozklad 

v uzavřeném systému a nemůže tedy dojít k selektivnímu odtěkání některého z analytů, jako je 

tomu v případě otevřených rozkladů. Vlastní rozklad probíhá obvykle v teflonových nádobkách, 

které jsou umístěny v pouzdře, které jim dodává pevnost. Při mikrovlnném rozkladu lze také 

pomocí infračerveného čidla měřit bezkontaktně teplotu v rozkladné nádobce přes její dno. Jelikož 

mikrovlnný rozklad probíhá za zvýšeného tlaku, dochází k velmi významnému zkrácení doby 
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rozkladu. Doba rozkladu se podle druhu rozkládaného materiálu a chemikálií použitých k rozkladu 

pohybuje okolo 5 min – 1 h, v případě otevřených rozkladů se doba rozkladu pohybuje řádově 

v hodinách – dnech. 

 

Chemikálie 

peroxid vodíku 30%, p.a, (Penta) 

kyselina dusičná 35%, p.a, (lach:ner) 

aceton, p.a, (Penta) 

Astasol-Zn roztok s obsahem Zn 1g/l, (Analytika) 

Astasol-Cd roztok s obsahem Cd 1g/l, (Analytika) 

 

Přístrojové vybavení 

ICP-OES spektrometr - Optima 8000, (Perkin-Elmer) (koncentrický zmlžovač, Scottova mlžná 

komora) 

Mikrovlnné rozkladné zařízení MARS OEM, sada nádobek Easy Prep 

 

Pracovní postup 

Příprava roztoků 

Příprava kalibračního roztoku Zn a Cd 0 a 10 mg/l – Do odměrných baněk na 100 ml se odpipetuje 

takové množství standardu Astasol-Zn a Astasol-Cd (1 g/l), aby výsledná koncentrace těchto prvků 

v odměrných baňkách po doplnění byla 0 a 10 mg/l. Baňky s napipetovanými standardy se do ¾ 

naplní demineralizovanou vodou a přidá se 6 ml koncentrované kyseliny dusičné, poté se baňka 

doplní po značku demineralizovanou vodou a důkladně se promíchá. Koncentrace kyseliny dusičné 

je v odměrných baňkách po doplnění cca 4%. 

 

Příprava kontrolního roztoku Zn a Cd 1mg/l – Do odměrné baňky na 100 ml se odpipetuje takové 

množství standardu Astasol-Zn a Astasol-Cd (1 g/l), aby výsledná koncentrace těchto prvků 

v odměrné baňce po doplnění byla 1 mg/l. Baňky s napipetovanými standardy se do ¾ naplní 

demineralizovanou vodou a přidá se 6 ml koncentrované kyseliny dusičné, poté se baňka doplní po 

značku demineralizovanou vodou a důkladně se promíchá. 

 

Vzorek vlasů je potřeba nejprve odmastit, což se provede umístěním vzorku do 100ml kádinky 

a přidáním 50 ml acetonu. Vlasy se pomocí skleněné tyčinky v acetonu řádně zamíchají. Poté se 

aceton slije a vlasy se v kádince propláchnou několikrát destilovanou vodou a na filtračním papíru 

se z nich voda vysaje a nechají se oschnout. Z takto připraveného vzorku se odstřihne a odváží do 
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každé ze 3 teflonových nádobek na mikrovlnný rozklad 0,1 g vzorku. Ke vzorku v nádobkách se 

přidají 3 ml konc. kyseliny dusičné a 1 ml peroxidu vodíku, nádobka se neuzavírá a ponechá se cca 

20 minut v digestoři. Poté se sestaví celá rozkladná nádobka a umístí se do karuselu mikrovlnného 

rozkladného zařízení. Spolu se vzorky se zpracovává také slepý pokus, který obsahuje pouze směs 

kyseliny dusičné a peroxidu vodíku. Na mikrovlnném rozkladném zařízení se zvolí metoda „rozklad 

vlasu“ a zařízení se spustí. Rozklad trvá včetně chladnutí vzorku cca 45 minut. Po ukončení 

rozkladného programu se rozkladné nádobky vyjmou a opatrně se otevřou v digestoři. Otevírání 

nádobek musí být pomalé, aby uvolněné rozkladné plyny nestrhávaly vzorek. Po otevření se 

nádobky ponechají ještě cca 10 minut stát, aby došlo k odkouření rozkladných plynů, poté se 

vzorky z nádobek kvantitativně převedou do odměrných baněk na 50ml. Baňky se vzorkem se 

doplní po značku destilovanou vodou. V takto připravených vzorcích se stanoví Cd a Zn metodou 

ICP-OES. 

  

Stanovení Cd a Zn metodou ICP-OES 

Obsah Cd a Zn se v připravených vzorcích stanoví metodou ICP-OES. Metoda ICP-OES je 

podrobně popsána v příloze č. 1. Přístroj se připraví k měření a po zapálení a stabilizaci plazmatu se 

otevře metoda „Cd a Zn ve vlasech“, v této metodě jsou nastaveny základní parametry plazmatu, 

jsou zde také vybrány vlnové délky emisních čar kadmia a zinku a některé z dalších parametrů 

měření. Po stabilizaci plazmatu (cca 20 min. po zapálení) je možno přistoupit k měření. Přístroj je 

třeba nejprve nakalibrovat, to se provede změřením kalibračního blanku, což je roztok obsahující 

pouze 4% kyselinu dusičnou a kalibračního standardu (roztok kovů o koncentraci 10 mg/l v cca 4% 

kyselině dusičné). Po nakalibrování se ověří linearita kalibrační křivky změřením kontrolního 

vzorku o koncentraci kovů 1 mg/l. Poté se opět analyzuje kalibrační blank pro odhalení případných 

paměťových efektů, pokud jsou koncentrace naměřené v kalibračním blanku pod mezí 

stanovitelnosti, může se přistoupit k měření vlastních vzorků. První je měřen slepý pokus a pak jsou 

postupně změřeny připravené vzorky, série je ukončena změřením kalibračního blanku 

a kontrolního vzorku. 

Výsledky měření se vytisknou, poté se provede úprava naměřených spekter pro jednotlivé emisní 

čáry. Zejména je třeba dbát na správné nastavení maxima výšky čáry a vhodnou polohu bodů 

sloužících pro korekci pozadí. Toto nastavení je možno provést pomocí nástroje „examine“, který je 

součástí ovládacího software. Pokud byly provedeny úpravy naměřených spekter, provede se 

přepočítání výsledků, které bere v úvahu provedené změny, toto je možno provést pomocí nástroje 

„reprocessing“, který je taktéž součástí ovládacího software, poté jo možno vytisknout přepočítané 

výsledky.  
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Vyhodnocení 

Naměřené koncentrace se přepočítají na navážku vzorku podle vzorce  

c = cnam. /m · V 

c  koncentrace prvku ve vzorku vlasu [mg/kg] 

cnam.  naměřená koncentrace [mg/l] 

V   objem odměrné baňky s rozloženým vzorkem [ml] 

m  navážka vzorku [g] 

 

Ze získaných výsledků lze usoudit, zda byl organismus vystaven dlouhodobé expozici kadmiem, 

případně zda má organismus nedostatek zinku. 
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Úloha č. 6 Stanovení součinitele tepelné vodivosti a objemové 
tepelné kapacity  

 

Teorie 

Tepelná vodivost je vlastnost charakterizující schopnost materiálu vést teplo z místa teplejšího do 

místa chladnějšího. Tato schopnost je kvantifikována součinitelem tepelné vodivosti, což je 

materiálová konstanta udávající množství tepla, které musí za jednotku času projít homogenním 

materiálem, aby na jednotkovou délku byl jednotkový teplotní spád. Tuto definici lze vyjádřit 

vztahem: 

d

tTS
Q





,    

 

kde je Q je teplo, které projde za čas t plochou S na vzdálenost d, λ je součinitel tepelné vodivosti 

a ∆T je rozdíl teplot na vzdálenosti d. Jednotkou součinitele tepelné vodivosti je W·m
-1

·K
-1

. 

Tepelná kapacita C je veličina udávající množství tepla, které je potřeba k ohřevu tělesa o 1 K dle 

vztahu: 

dT

dQ
C  , 

kde C je tepelná kapacita, Q je teplo a T teplota. Jednotkou je J·K
-1

 

Objemová tepelná kapacita udává množství tepla, které je nezbytné k ohřevu 1 m
3

 materiálu 

o 1 K, a proto platí: 

V

C
c  ,  

kde cρ je objemová tepelná kapacita, C je tepelná kapacita a V je objem. Objemová tepelná kapacita 

má tedy jednotku J·m
-3

·K
-1

. Analogicky jako objemovou tepelnou kapacitu lze vyjádřit také měrnou 

tepelnou kapacitu (tepelnou kapacitu vztaženou na kg) nebo látkovou tepelnou kapacitu (tepelnou 

kapacitu vztaženou na mol). 

Další charakteristickou veličinou je součinitel teplotní vodivosti a, který vyjadřuje schopnost látky 

vyrovnávat teplotní rozdíly v důsledku vedení tepla. Je roven podílu součinitele tepelné vodivosti  

a objemové tepelné kapacity c. Jeho základní jednotkou v soustavě SI je m
2
·s

-1
. 

Součinitel tepelné vodivosti a objemová tepelná kapacita materiálů v řadě případů rozhodují o jejich 

vhodnosti pro různé aplikace. Materiály s nízkou tepelnou vodivostí jsou například využívány jako 

tepelná izolace (expandovaný polystyren) a naopak materiály s vysokou tepelnou vodivostí pro 

konstrukci tepelných výměníků (kovy).  

Měření tepelné vodivosti a objemové tepelné kapacity v případě přístroje ISOMET spočívá 

v analýze teplotní odezvy analyzovaného materiálu na impulzy toku tepla. Tepelný tok je buzen 
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elektrickým ohřevem odporového členu vsunutého v sondě, která je v přímém tepelném kontaktu 

s testovaným vzorkem. Vyhodnocení tepelné vodivosti a objemové tepelné kapacity je založeno na 

zaznamenávaných odečtech teploty jako funkce času, za předpokladu, že teplo se šíří 

v neohraničeném mediu. 

 

Materiály 

Deska z geopolymeru, dvě betonové dlaždice, lisovaný pěnový polystyren, voda. 

 

Přístrojové vybavení 

ISOMET model 2114 – přístroj pro stanovení tepelných vlastností, PC.  

 

Pracovní postup 

Nejprve se připraví ploché předměty z materiálů, které budou proměřovány: suchá betonová 

dlaždice, plochý odlitek z geopolymeru a desku z pěnového polystyrenu. Druhá betonová dlaždice 

se namočí do vodní lázně.    

Následně je třeba důkladně se seznámit s návodem k obsluze přístroje ISOMET!  

Poté se zapne přístroj a připojí se povrchová sonda (nutno sejmout ochranné pouzdro). Na stránce 

Results/Tests: se pomocí tlačítka F5 vymažou výsledky předchozích testů a potvrdí se akce pomocí 

F4. Na stránce Measurement Settings se nastaví následující podmínky měření: Measurement 

Method Constant Power; Measurement Range 0,3–2 W·m
-1

·K
-1

. Dále se nastaví stránka Test 

Settings a v ní údaje o testu: > Material beton; Label 2 jméno studenta, Label 3 se nevyplňuje; 

Number of Measurements 5, Pause betw. Measurements 300 s. Nastavování se ukončí pomocí 

tlačítka Esc. Poté se objeví se okno Stand By a přístroj je připraven k měření. 

Na suchou betonovou dlaždici se položí příslušná sonda a zahájí se měření pomocí tlačítka F1. Po 

skončení měření (cca 1,5 hodiny), které je indikováno údaji MEASUREMENT: 5/… a 100 % 

Complete, je třeba zanamenat ze stránky Results/Tests výsledné průměrné hodnoty (Aver.) všech 

měřených veličin včetně příslušných variačních koeficientů (St.Dev.) a průměrnou teplotu. 

V případě, že variační koeficienty jsou vyšší než 1 %, je třeba měření opakovat.  

Postup se opakuje i pro další materiály. Pro ně se upraví nastavení přístroje následovně: 

Geopolymer: Measurement Range 0,3 – 2 W·m
-1

·K
-1

; Material  geopolymer. 

Pěnový polystyren: Measurement Range 0,04 – 0,3 W·m
-1

·K
-1

; Material – polystyren. 

Povrch mokré dlaždice se před přiložením sondy zlehka osuší papírovou utěrkou a na přístroji se 

nastaví: Measurement Range 0,3 – 2 W·m
-1

·K
-1

;
 
Material – mokry beton. 

Vyhodnocení výsledků 

Studenti interpretují naměřené hodnoty a vyhodnotí relevantní závěry. 
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Úloha č. 7 Stanovení stříbra ve funkčních textiliích  

 

Princip 

Princip stanovení spočívá v uvolnění stříbra z textilií pomocí extrakce do směsi kyseliny dusičné 

a peroxidu vodíku v poměru 3:2. Uvolněné stříbro je následně stanoveno v extraktu pomocí optické 

emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. 

 

Teorie 

Stříbro se pro své antibakteriální účinky stává stále častěji každodenní součástí našeho života.  

Stříbro bývá součástí prášků na praní, zubních past, textilních materiálů, přípravků na hojení ran, 

hnojiv, antibakteriálních náplastí i různých šampónů, mycích gelů apod. V poslední době bývá také 

velmi často součástí funkčních textilií. Tyto textilie jsou oblíbené např. sportovci, jelikož 

nezabraňují pocení, jak je mnohdy prezentováno, ale potlačují množení bakterií v uvolněném potu a 

tím snižují zápach. Fixace stříbra na povrchu textilií je různá a často dochází k postupnému 

uvolňování stříbra a jeho následnému přechodu do odpadních vod. Uvolňování těchto částic stříbra 

a masivnější používání výrobků s jeho obsahem se jeví jako potenciální riziko znečištění životního 

prostředí toxickými ionty stříbra. Stříbro může být v těchto textiliích vázáno na polypropylenové 

vlákno, případně na polyamidová vlákna. Obsah stříbra ve funkčních textiliích se pohybuje 

v rozmezí od jednotek mg/kg až po desítky mg/kg. Také kvalita fixace stříbra v textiliích se značně 

liší a u některých výrobků může být po několika vypráních stříbro téměř odstraněno, čímž materiál 

ztrácí své vlastnosti. Celková koncentrace stříbra v textilii může být stanovena např. metodou ICP-

OES. V tomto případě je nutné stříbro převést do roztoku, což se nejčastěji provádí mineralizací 

směsí kyselin. Rozložení polypropylenového vlákna je vzhledem k jeho odolnosti vůči řadě 

anorganických látek velmi problematické. Použití kyseliny chlorovodíkové případně kyseliny sírové 

není v případě polypropylenového vlákna vhodné, jelikož jsou vlákna vůči působení těchto kyselin 

velmi odolná. Navíc použití kyseliny chlorovodíkové je nevhodné, jelikož chloridové ionty mohou 

se stanovovanými ionty stříbra tvořit nerozpustnou sraženina AgCl, při použití kyseliny 

chlorovodíkové by musela být sraženina AgCl následně rozpuštěna přidáním amoniaku, čímž dojde 

k vytvoření stabilního komplexu diamin stříbrného [Ag(NH3)2]
+
. Jelikož polypropylen není příliš 

odolný vůči působení kyseliny dusičné a oxidačním činidlům, jeví se jako vhodná pro rozklad směs 

těchto dvou látek. Funkční textilie se tedy rozloží za horka ve směsi peroxid vodíku/kyselina 

dusičná. Ve vzorku po rozkladu se poté stanoví stříbro metodou ICP-OES. Popis metody ICP-OES 

je uveden v příloze č. 1. 
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Chemikálie 

kyselina dusičná 65%, p.a, (lach:ner) 

peroxid vodíku 30%, p.a, (Penta) 

Astasol-Ag CZ9001 (1N) o koncentraci Ag 1g/l, (Analytika) 

 

Přístrojové vybavení  

ICP-OES spektrometr - Optima 8000, Perkin-Elmer (koncentrický zmlžovač, Scottova mlžná 

komora) 

 

Pracovní postup 

Příprava roztoků 

Kalibrační roztok 10 mg/l Ag a kontrolní roztok 1 mg/l Ag – Do odměrné baňky na 100 ml se 

odpipetuje z roztoku Astasol-Ag CZ9001 takové množství aby výsledná koncentrace stříbra 

v odměrné baňce po doplnění byla 10 mg/l respektive 1 mg/l. Poté se baňka doplní ze 

¾ destilovanou vodou a přidá se 7 ml koncentrované kyseliny dusičné. Nakonec se baňka doplní 

destilovanou vodou po značku a řádně se promíchá.  

 

Příprava kalibračního blanku – Odměrná baňka na 100 ml se ze ¾ naplní destilovanou vodou, poté 

se přidá 7 ml koncentrované kyseliny dusičné, baňka se doplní po značku destilovanou vodou 

a řádně se promíchá. 

 

Rozklad vzorku  

Do vysoké kádinky na 250 ml se nastříhá a přesně zváží cca 1g vzorku. Ke vzorku se opatrně přidá 

9 ml kyseliny dusičné a 6 ml peroxidu vodíku. Do kádinky se dá skleněná tyčinka a kádinka se 

přikryje hodinovým sklem a umístí se na varnou desku. Na varné desce se směs přivede k varu 

a vaří se za občasného promíchání 1 hodinu. Poté se kádinka se vzorkem nechá vychladnout. Po 

vychladnutí se ke vzorku přidá odměrným válcem 20 ml destilované vody a směs se promíchá. 

Následně se obsah kádinky přefiltruje do odměrné baňky na 50 ml přes středně hustý filtrační papír. 

Odměrná baňka se doplní destilovanou vodou po značku a řádně se promíchá. Rozklad vzorku se 

provede dvakrát vedle sebe, součastně s rozkladem vzorku se provádí slepý pokus. Příprava slepého 

pokusu se provede stejně jako je tomu u vzorku, pouze není na začátku přidán vzorek.   
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Stanovení stříbra metodou ICP-OES 

V připravených vzorcích se stříbro stanoví metodou ICP-OES. Přístroj se připraví k měření dle 

přílohy 1. Otevře se metoda „Funkční textilie Ag“, tato metoda obsahuje vybrané emisní čáry 

stříbra, optimalizované podmínky měření, průtoky plynů a další parametry měření. Před vlastním 

stanovením stříbra ve vzorcích se přístroj musí nakalibrovat. Kalibrace se provede pouze 

jednobodová, změří se pouze kalibrační blank a poté standard stříbra o koncentraci 10 mg/l. Po 

kalibraci se pro ověření změří kontrolní vzorek s koncentrací stříbra 1 mg/l. Aby se ověřilo, že 

nedochází k tzv. paměťovému efektu, tak se před analýzou vlastních vzorků opět proměří kalibrační 

blank. Poté se již přistoupí k vlastnímu měření připravených vzorků. Za změřenou sérii vzorků se 

nakonec zařadí opět kalibrační blank a kontrolní roztok s obsahem stříbra 1 mg/l. 

 

Vyhodnocení 

Z naměřených koncentrací stříbra ve vzorku se stanoví obsah stříbra ve funkční textilii podle vzorce  

 

c tex = c nam. / m . V 

c tex  obsah stříbra v textilii [mg/kg] 

c nam.   naměřená koncentrace stříbra [mg/l] 

m  navážka vzorku [g] 

V  objem vzorku [ml] 
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Úloha č. 8 Povrchová úprava nerezového substrátu pokrytím 
vrstvou SiO2 technikou sol-gel 

 

Princip 

Princip spočívá v přípravě solu tetraethyl orthosilikátu v ethanolu a následném pokrytí substrátu 

z nerezové oceli vrstvou SiO2 technikou „dip-coating“. Následně se nanese vrstva SiO2 na povrch 

zinkového drátu a ověří se bariérové vlastnosti vrstvy.    

 

Teorie 

Povrchové vlastnosti materiálů lze ovlivnit jejich povrchovou úpravou. Povrchová úprava se 

využívá zejména pro zvýšení odolnosti povrchů, např. odolnosti kovů vůči korozi, případně 

povrchovou úpravou může být nanesení vrstvičky izolantu na jinak vodivý povrch. Mezi metody 

umožňující povrchovou úpravu substrátu patří metody sol-gel. Jedná se o metodu založenou na 

přípravě solu, který je nanesen na substrát a následně převeden na gel. Metodou sol-gel může být 

připravena vrstvička oxidu křemičitého. Výchozí látkou pro přípravu gelu je tetraethyl ortosilikát, 

ten se rozpustí v roztoku ethanolu, vzniklý roztok je poté definovaným množstvím vody a kyselou 

katalýzou převeden na sol. Tetraethyl ortosilikát je vodou hydrolyzován, produkty v různém stupni 

hydrolýzy i produkt úplné hydrolýzy, kyselina tetrahydrogenkřemičitá, dále podléhají 

polykondenzačním reakcím. Konečným produktem polykondenzace je gel, s tím souvisí omezená 

stabilita solů, jelikož probíhající polykondenzaci nelze zastavit.  Připravený sol se nanese na 

substrát technikou dip-coating. Tato technika je založena na ponoření substrátu do solu a následném 

vytahování substrátu konstantní rychlostí. Tloušťka vzniklé vrstvy je závislá na rychlosti 

vytahování substrátu ze solu. Čím rychleji je substrát ze solu vytahován, tím je větší tloušťka 

vzniklé vrstvy. Tažením substrátu s ulpěnou vrstvou do otevřeného prostředí přechází sol na gel 

téměř ihned. Při stárnutí gelu dochází ke změně jeho objemu, v důsledku toho může dojít u tlustších 

vrstev až k jejich praskání. Konečná úprava vzniklé vrstvy spočívá v její tepelné úpravě. Tepelnou 

úpravou zahřátím nad cca 600 °C je vyloučená vrstva převedena až na vrstvu mající charakter 

křemenného skla. Metoda přípravy této vrstvy je tedy použitelná pouze pro substráty, které jsou 

stabilní i při takto vysoké teplotě. 

 

Chemikálie 

tetraethyl ortosilikát 98%, (Sigma-Aldrich) 

Ethanol 96%, p.a, (lach:ner) 

kyselina chlorovodíková 35%, p.a, (lach:ner)   
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Přístrojové vybavení 

Sušárna Memmert typ UF55 

komorová pec classic 1015L 

 

Pracovní postup 

Příprava solu tetraethyl orthosilikátu 

Na elektromagnetickou míchačku se umístí kádinka na 150 ml, do kádinky se umístí teflonové 

míchadélko a nastaví se otáčky míchadla na cca 500 ot/min. Do kádinky se odpipetuje 6 ml vody 

a za stálého míchání se přidá 16 ml etanolu, takto vzniklý roztok se míchá cca 5 minut a poté se 

přidá 42 ml tetraethyl orthosilikátu a 180 µl kyseliny chlorovodíkové. Vzniklý sol se míchá ještě 

další dvě hodiny.  

 

Příprava vzorku 

Vzorek nerezové oceli se vezme pinzetou a opláchne se v kádince s acetonem, ulpělý aceton se otře 

buničitou vatou, vzorek se umístí na savý papír a nechá se oschnout.  

Připravený sol se přelije do překapávací nálevky, pod kterou je umístěna kádinka na 150 ml a do 

držáku nad přikapávací nálevku se uchytí vzorek. Držák se vzorkem se poté umístí do takové 

pozice, aby byl vzorek ponořen v připraveném solu. Spodní kohout přikapávací nálevky se nastaví 

do takové pozice, která označuje odpouštění solu rychlostí, při které klesá hladina o 6 cm/min a sol 

se odpouští do připravené kádinky. V důsledku snižování hladiny se odhaluje vzorek s ulpělou 

vrstvou. Sol se z přikapávací nálevky úplně vypustí. Vzorek se tak odhalí nakonec úplně celý. 

Odhalený vzorek se v držáku nechá ještě cca 5 minut oschnout a poté se umístí na porcelánové 

misce do sušárny a 30 minut se suší při 100 °C. Po dvaceti minutách se vzorek ze sušárny vyjme 

a na porcelánové misce se umístí do komorové pece, kde se ponechá při 600 °C 45 minut. Po 45 

minutách se vzorek vyjme a nechá se vychladnout.  

Roztok tetraethyl ortosilikátu se z kádinky, do které byl odpouštěn, přelije zpět do přikapávací 

nálevky. Do držáku na vzorek se umístí zinkový drát a držák se opět sníží tak, aby byl drát ponořen 

do solu. Sol se opět začne odpouštět z přikapávací nálevky rychlostí, která odpovídá poklesu 

hladiny 6 cm/min, drát se postupně odhaluje. Po úplném odpuštění solu z přikapávací nálevky se 

drát ponechá ještě 5 minut v držáku vzorku, poté se drát sejme a umístí se do sušárny, kde se 

ponechá při 150 °C po dobu 30 minut. Vzorek drátu se poté nechá vychladnout a umístí se do 

držáku vzorku, přikapávací nálevka se naplní solem a držák se umístí tak, aby byl drát ponořen 

v solu, sol se odpustí a opakuje se i proces sušení.  Po vyjmutí drátu ze sušárny se nechá 

vychladnout a ověří se bariérový účinek vyloučené vrstvy. Toto ověření se provede ponořením 
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upraveného a neupraveného drátu do zředěné kyseliny chlorovodíkové (1:2). V případě 

neupraveného drátu dochází k bouřlivému vývoji vodíku a vzniká velké množství pozorovatelných 

bublinek. V případě upraveného drátu k tomuto vývinu vodíku nedochází. 

 

Vyhodnocení 

Při vyhodnocení se zejména soustředíme na pozorovatelné rozdíly, jak optické, tak rozdíly 

v odolnosti vůči působení zředěné kyseliny na zinkový drát.  
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Úloha č. 9 Použití geopolymerních materiálů pro restaurování 
památek  

 

Princip 

Principem tohoto testu je zjistit, zda se z geopolymerních materiálů používaných pro restaurátorské 

účely neuvolňuje rizikové množství sodných a draselných iontů nebezpečných pro restaurovaný 

objekt. Přírodní pískovec se slepí geopolymerním lepidlem a stanoví se obsah sodných a draselných 

iontů z výluhů metodou ICP-OES v závislosti na vzdálenosti od lepeného spoje.   

 

Teorie 

Pojiva na bázi alkalicky aktivovaných hlinitokřemičitanů nazývané geopolymery jsou v současné 

době vyhledávanými materiály ve stavebnictví, strojírenství či dalších oborech pro své vynikající 

mechanické vlastnosti, chemickou odolnost či žárovzdornost. V oblasti restaurátorství se zkoumá 

možnost jejich využití jako injektážních prostředků pro opravu památek, výroby umělého kamene či 

lepidla pro opravu soch a dalších historických objektů. Kromě dříve uvedených výhod lze totiž 

geopolymerní pojiva barvit anorganickými pigmenty a plnit podle potřeby plnivy, lišícími se 

vzhledem i granulometrickou skladbou a věrně tak simulovat nejrůznější typy přírodních kamenů. 

V restaurátorství je však velmi důležitým parametrem obsah iontů alkalických kovů v používaných 

lepidlech a především nebezpečí jejich transportu do restaurovaného materiálu. Proto geopolymerní 

pojiva jako potenciálně vhodný materiál pro restaurování památek uspějí pouze za předpokladu, že 

se z geopolymerního pojiva nebude vyluhovat velké množství alkálií a na restaurovaném díle 

nebudou vznikat výkvěty solí Ve skutečnosti se však kritická množství solí v konstrukci staveb 

velmi liší podle typu materiálu, charakteru soli, přítomnosti vlhkosti atd. Obecné stanovení mezního 

množství obsahu dané soli v konstrukci, nad nímž je již nutno se její přítomností vážně zabývat, je 

z tohoto důvodu nemožné. Z praxe lze říci, že ve většině stavebních materiálů vystavených 

působení okolí se nacházejí chloridy a dusičnany v množství do 0,2 % hmotn., sírany (rozpustné) 

potom v množství do cca 2 % hmotn. Je ovšem možné, že i při tomto obsahu solí již k degradaci 

jejich vlivem dochází, a naopak, že za jiných podmínek se množství nad uvedenou hranicí 

degradačními účinky neprojevuje.  

Hlavní pozornost úlohy je zaměřena na rizika používání geopolymerních lepidel obsahujících 

draselné, respektive sodné ionty pro restaurátorské účely. Na jednoduchém modelovém případu je 

sledován a hodnocen transport těchto iontů z geopolymerního lepidla do lepeného materiálu. 

Transport rozpuštěných látek v porézním prostředí probíhá mnoha mechanismy (advekcí, disperzí, 

sorpcí aj.) a teoretický popis transportních procesů v reálném porézním prostředí – přírodním 
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kameni či hornině je velmi složitý. Proto je laboratorní práce zaměřena na praktické sledování 

migrace iontů z geopolymerního lepidla do přírodního pískovce. 

 

Materiály 

Baucis LD85 (výrobce České lupkové závody a. s.) - dvousložkové geopolymerní pojivo na bázi 

draselného vodního skla jako aktivátoru (kapalná složka) a metakaolinitu jako zdroje křemíku 

a hliníku (suchá složka).  

Křemenný písek ST56 o zrnitosti 0,063 – 0,4 mm. 

8 trámků o rozměrech 4x4x8 cm ze mšenského pískovce (pískovec s vysokou nasákavostí). 

4 trámky o rozměrech 4x4x16 cm ze mšenského pískovce. 

Kyselina dusičná 65%, p.a. 

 

Přístrojové vybavení 

ICP-OES spektrometr - Optima 8000. 

Sušárna Memmert typ UF55. 

Kotoučová pila, mísič Kenwood, váhy, třepačka. 

 

Pracovní postup 

První blok cvičení (příprava geopolymeru, lepení pískovce) 

 

Příprava geopolymeru:  

V mísiči se připraví geopolymerní pojivo, které se skládá z 5 dílů suché složky a 4,5 dílu kapalné 

složky - draselného vodního skla jako aktivátoru. Do mísiče se nalije nejprve kapalná složka a po té 

se přidá složka suchá. Směs se mísí při nízkých otáčkách 5 minut. Vzniklé pojivo se naplní 

křemičitým pískem ST56 o zrnitosti 0,063 – 0,4 mm. Obsah plniva (písku) se v pojivu volí tak, aby 

byl 53,7%.  

 

Slepení trámků 

Připravených 8 trámků o rozměrech 4x4x8 cm × ze mšenského pískovce se důkladně očistí tvrdým 

kartáčem pod proudem destilované vody od nečistot vzniklých při jejich řezání. Poté se lehce osuší 

savým papírem. Trámky musí být vlhké pro lepení, aby nedošlo k vysušení lepidla ihned po jeho 

nanesení. Ke slepení vždy 2 trámků se použije 10 g pojiva. Tato dávka lepidla obsahuje 0,343 g 

draslíku a 0,007 g sodíku. Geopolymerní lepidlo se nanáší špachtlí tak, aby bylo co nejrovnoměrněji 

rozvrstveno až do krajů. Po slepení se trámky k sobě pevně přitisknou a uloží se do plastové mísy, 

která se celá obalí tenkou potravinářskou fólií, aby nedošlo ke ztrátě vlhkosti. Trámky se takto uloží 

na dobu 28 dní. 
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Druhý blok cvičení (nasáknutí, nařezání trámků) 

Po 28 dnech se slepené i kontrolní neslepené trámky vysuší v sušárně po dobu 24 h při 105 °C. Po 

vysušení se nechají vychladnout v exsikátoru (provede laborantka před cvičením). Poté se slepené 

i referenční neslepené trámky umístí do nádoby s destilovanou vodou na podložky (síťky z lahví na 

chemikálie). V nádobě se udržuje konstantní hladina vody 5 mm od základny trámku. Po dobu 

nasáknutí je nutno nádobu zakrýt igelitem, aby se uvnitř udržovala vysoká vzdušná vlhkost 

a nedocházelo k nadměrnému výparu vody ze stěn trámků. Trámky se vyndají ve chvíli, kdy čelo 

vzlínající vody dosáhne vrcholu trámků. Pak se základna lehce osuší savým papírem a ihned se 

trámky nařežou na plátky o tloušťce 1 cm (řezání provede odpovědný pracovník - při řezání nesmí 

být kotouč pily smáčen vodou, aby nedošlo k vypláchnutí rozpustných látek z kamene).  

Nařezané plátky se uloží na nesavou podložku tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému kontaktu, 

označí se a nechají se vyschnout v sušárně do té míry, aby šly nadrtit. Jednotlivé označené plátky se 

nadrtí ručně pomocí třecí misky s tloučkem. Z nadrceného materiálu se naváží přibližně 15 g do 

předem vysušených váženek uložených v exsikátoru a vše se nechá vysušit v sušárně při teplotě 

105 °C po dobu 24 h. 

 

Třetí blok cvičení (příprava výluhů) 

Z vysušeného materiálu se odváží 10 g do PE nádob o objemu 250 ml a přidá se 100 ml 

demineralizované vody. Nádoby se umístí na třepačku a nechají se třepat  stylem „hlava – pata“ po 

dobu 24 h, při počtu otáček 10 ot./min.  

 

Čtvrtý blok cvičení (filtrace, vlastní stanovení Na a K pomocí ICP-OES) 

Po 24 h třepání se nechá obsah 24 h usadit (připraví laborantka) a poté se zfiltruje přes skládaný 

filtr. Filtrát se okyselí 65% HNO3 p.p. tak, aby výsledná koncentrace HNO3 byla 0,5%. Uzavřené 

lahvičky s výluhem se uloží do lednice pro pozdější měření, pokud nelze provést měření ihned. 

Následně se provede stanovení obsahu Na, K metodou ICP-OES na přístroji Optima8000. 

K vlastnímu měření se z lahviček v blízkosti hladiny odebere 10 ml okyseleného výluhu do plastové 

zkumavky. Vzorky se měří přímo, bez ředění. Použitá kalibrační řada bude obsahovat kalibrační 

roztoky o koncentraci sodíku a draslíku 0, 1, 5, 10, 20, 50 mg/l v 0,5% HNO3. Kalibrační roztoky se 

vytvoří z kalibračního roztoku MIX 011 (Ca, Mg, K, Na) o koncentraci 1±0,002 g/l. Naměřené 

koncentrace vzorků se zaokrouhlí na jedno desetinné místo.  
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Vyhodnocení 

Naměřené koncentrace roztoků se přepočtou na hmotnost draslíku, resp. sodíku v mg na 1 g 

suchého kamene. Od naměřených hodnot u lepených trámků je nutno odečíst hodnoty naměřené ve 

stejných místech od základny u referenčních nelepených trámků, tedy přírodní koncentraci sodíku a 

draslíku v kameni. Tím se získají hodnoty obsahu těchto prvků pocházejících čistě 

z geopolymerního pojiva. Tyto hodnoty se zanesou do grafu v závislosti na vzdálenosti měřeného 

plátku kamene od geopolymerního spoje, resp. od základny a porovnají s rizikovým obsahem Na, 

K 0,2 % hmotn.  

 

Přínos pro studenty  

Studenti si v této úloze osvojí hned několik laboratorních technik, jako je vážení, mísení, sušení, 

výpočty složení, příprava výluhů včetně použití třepačky, měření složení roztoků pomocí metody 

ICP. Budou také přítomni u hrubších technik, jako je řezání kotoučovou pilou, to však bude 

provádět zodpovědný pracovník VÚAnCh. Velmi důležité a poučné bude pro studenty zavedení 

systému označení vzorků a jejich následná logistika během práce. Studenti se naučí o novém 

progresivním materiálu – geopolymeru, který má velkou budoucnost v širokém spektru uplatnění. 

V neposlední řadě se také dozví o rizicích znečištěného životního prostředí pro historické objekty 

a o citlivých řešeních restaurování památek. Tato úloha je velmi komplexní a zahrnuje pečlivé 

plánování prací a spolupráci studentů po dobu čtyř cvičení. 
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Příloha č. 1 Optická emisní spektrometrie s indukčně 
vázaným plazmatem 

 

Zkratka ICP-OES pochází z angličtiny a používá se pro optickou emisní spektrometrii s indukčně 

vázaným plazmatem (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry). Metoda ICP-

OES je založena na detekci záření, které je emitováno excitovanými atomy vzorku. Plazma je u této 

metody využíváno jako dostatečný energetický zdroj, který umožňuje dodání takového množství 

energie, aby došlo k vysušení vzorku, jeho odpaření, atomizaci i excitaci elektronů, případně 

ionizaci atomů. Pokud je volným atomům dodána dostatečná energie, dojde k excitaci valenčního 

elektronu (přechod na vyšší energetickou hladinu), je-li v atomu excitovaný elektron, jedná se 

o metastabilní stav a elektron má tendenci vrátit se opět na základní hladinu. Tento návrat elektronu 

na základní hladinu je provázen emisí energie ve formě fotonu. Tento vyzářený foton lze 

charakterizovat energií, která odpovídá vzdálenosti mezi základní hladinou a excitační hladinou a je 

pro každý prvek charakteristická, dojde také k následné deexcitaci, což je přechod elektronu opět na 

základní hladinu. Tento přechod elektronu zpět na základní hladinu je provázen emisí fotonu. 

Energie vyzářeného fotonu je charakteristická pro daný energetický přechod a vyzářené fotony 

z atomů od různých prvků jsou tedy energeticky odlišné, jelikož je u nich různá vzdálenost hladin 

a tedy různá energetická náročnost tohoto přechodu. Z plazmatu jsou vyzařovány fotony 

o nejrůznějších energiích, tyto fotony odpovídají nepřebernému kvantu přechodů elektronů, jak 

vlastních analytů a doprovodných prvků, tak také rozpouštědla a vlastním přechodům argonu 

tvořícího plazma. Z veškerého záření vycházejícího z plazmatu vstupuje do spektrometru jen malá 

část, ta je vymezená vstupní štěrbinou. Za vstupní štěrbinou se nachází zrcadlo, které usměrňuje 

světelný tok na disperzní prvek, kterým je zpravidla disperzní mřížka, která má na sobě velké 

množství vrypů. Na vrypech mřížky dojde k rozkladu světla. Světlo se rozloží podle vlnových délek 

jednotlivých fotonů. Takto rozložené světlo následně dopadá na detektor, tím může být prvek CCD 

nebo CID. Foton dopadající na detektor je registrován dle své vlnové délky (ta je provázána právě 

s energií fotonu vztahem E = h · υ a υ = c / λ). Místo na detektoru, kam dopadá foton, odpovídá 

jeho vlnové délce, podle té lze pak určit prvek, z kterého foton pochází – poskytuje tedy kvalitativní 

informaci. Počet fotonů dopadajících do daného místa detektoru pak poskytuje kvantitativní 

informaci. 

Vnášení vzorku do plazmatu je prováděno prostřednictvím peristaltické pumpy, která vede vzorek 

do zmlžovače kde je pomocí nosného plynu vzorek zmlžen, vzniklý aerosol je nosným plynem 

veden do mlžné komory. V mlžné komoře dojde k zachycení velkých částic aerosolu a ke tříštění 

středně velkých částic aerosolu na menší. Pouze malé částice jsou unášeny nosným plynem. Skrze 

injektor je tedy dále do plazmatu veden pouze aerosol s uniformní velikostí částic. Vlastní plazma je 
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argon-argonové, což znamená, že je jak plazmovým plynem, tak chladícím plynem argon. Plazma je 

udržováno v plazmovém hořáku, který se skládá ze tří koncentricky uspořádaných trubic - vnější 

trubice, vnitřní trubice a injektor. Vnější a vnitřní trubice jsou křemenné a injektor je obvykle 

korundový, může však být i z jiných materiálů (safír, křemen). Do prostoru mezi vnější a vnitřní 

trubici je zaváděn plazmový plyn, který vytváří plazmový výboj. Do prostoru mezi vnitřní trubici 

a  injektor je zaváděn tzv. střední plazmový plyn, který stabilizuje výboj a injektorem je do 

plazmatu přiváděn vzorek spolu s nosným plynem, což je také argon. Vznik plazmatu je iniciován 

výbojem z Teslova transformátoru, tímto je iniciována lavinovitá ionizace atomů argonu a tedy 

vznik plazmatu. Plazma není energeticky soběstačné a musí být do něj neustále dodávána energie. 

Tato energie je do plazmatu dodávána z vysokofrekvenčního generátoru indukční vazbou, kdy cívka 

představuje primární vinutí transformátoru a vlastní plazma pak sekundární zkratové vinutí. Vzniklé 

plazma je ve stavu lokální termodynamické rovnováhy, na jeho teplotním profilu je patrno několik 

zón, z nich jsou analyticky významné zejména analytická zóna a počáteční zářivá zóna. Nosným 

plynem je do plazmatu proražen tzv. analytický kanál, do kterého je spolu s nosným plynem vnášen 

také vzorek. Jelikož se reálná teplota v plazmatu pohybuje v rozmezí 6 000 - 10 000 °C, dojde při 

vnášení aerosolu vzorku ihned k odpaření rozpouštědla, následně k rozkladu molekul na volné 

atomy a dále k excitaci elektronů ve volných atomech.  

 

Popis přístroje Optima 8000 Perkin-Elmer 

Jedná se o sekvenční optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem, přístroj 

umožňuje tzv. duální sledování plazmatu; jak radiální, tak axiální. Radiální pohled na plazma je 

kolmý k ose plazmového výboje. U radiálního snímání plazmatu dochází k menšímu výskytu 

interferencí, je to však na úkor zvýšení meze detekce. U axiálního snímání plazmatu je registrováno 

záření z osy výboje. Toto snímání je zatíženo větším výskytem interferencí, ale lze dosáhnout 

nižších mezí stanovitelnosti. Obecně je axiální pohled na plazma používán u vzorků, které jsou 

matričně chudé a u kterých je požadavek na nízké meze detekce (pitné vody), radiální pohled je 

využíván zejména u vzorků s bohatou matricí (rozklady zemin, odpadní vody).  

Přístroj je vybaven koncentrickým zmlžovačem, který je ze dvou koncentrických kapilár. Vnitřní 

kapilárou je vnášen vzorek a vnější kapilárou proudí nosný plyn. Vzorek vytékající na konci 

kapiláry je zmlžen pomocí proudu nosného plynu. Aerosol je dále veden do Scottovy mlžné 

komory, což je dvouplášťová trubice, aerosol unášený nosným plynem vstupuje do vnitřní trubice 

a musí projít celou vnitřní trubicí a vrátit se podél vnější trubice až do místa, kde je napojen 

injektor. Celou tuto cestu se udrží v proudu nosného plynu pouze nejmenší částice aerosolu, ostatní 

částice narazí na stěny mlžné komory a odtečou do odpadu.  

Přístroj je ovládán pomocí software ICP WinLab 32. Tento software umožňuje nejen ovládání 
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přístroje, ale také úpravu naměřených spekter, včetně vyznačení bodů korekce pozadí a přepočítání 

již naměřených výsledků po úpravě spekter. Před vlastním měřením je třeba nejprve vytvořit nebo 

vybrat vhodnou metodu. Metody obsahují data, která jsou nutná k vlastnímu udržení plazmatu, jako 

jsou průtoky plynů, příkon do plazmatu. Jsou v nich také obsaženy data, která se vztahují 

k vlastnímu měření, což jsou zejména vlnové délky emisních čar měřených prvků, průtok vzorku, 

dobu stabilizace plazmatu mezi jednotlivými vzorky, doba proplachu. V metodě jsou také obsaženy 

data vztahující se k vyhodnocení, jako jsou poloha maxima emisní čáry, body korekce pozadí 

a koncentraci analytů v použitých kalibračních roztocích. 

 

Optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem – praktická část 

K provozu přístroje ICP-OES Optima 8000 je třeba zapnout přívod vzduchu do vzduchové trysky, 

která seřezává chvost výboje. Tento přívod stlačeného vzduchu je obstaráván vzduchovým 

kompresorem umístěným v protihlukové skříni. Déle je přístroj nutno chladit, k čemuž slouží 

uzavřený okruh vodního chlazení umístěný na chodbě před laboratoří. Nad vývodem spalin je dále 

umístěn externí odtah. Při zapnutí přístroje se postupuje následujícím způsobem: nejprve se zapne 

okruh externího chlazení, poté se otevře hlavní přívod argonu a dále levý kohout na rozdělovači 

toků plynu, poté se zapne kompresor, který dodává stlačený vzduch do vzduchové trysky. Dále se 

stiskem zeleného tlačítka u dveří zapne digestoř a nakonec se zapne vlastní ICP-OES spektrometr 

a řídící počítač. 

Před vlastní iniciací přístroje se napnou uvolněné hadičky peristaltické pumpy, je třeba dbát na 

správné umístění hadiček, v případě, že jsou hadičky mimo přítlačný blok, může dojít ke zničení 

hadiček v důsledku jejich prodření. Pokud se hadičky umístí obráceně tedy přívodní hadička proti 

směru otáčení a odpadní hadička po směru otáčení, dojde k naplnění mlžné komory kapalinou 

a k fatální destabilizaci plazmatu, která má za následek jeho zhasnutí. Před vlastním „zapálením“ 

plazmatu je možno pomocí řídícího software WinLab32 spustit pouze peristaltickou pumpu, což 

nám umožní ihned zkontrolovat nastavení hadiček a jejich správnou funkci. Takto je přístroj 

připraven k měření a může se přistoupit k „zapálení“ plazmatu. Veškeré základní parametry 

přístroje je možno nastavit softwareově pomocí WinLab32. Po spuštění software se plazma 

inicializuje kliknutím na tlačítko ON v menu „plasma control“. Základní řídící informace pro 

provoz přístroje během měření jsou uloženy v metodě. Metoda se otevře příkazem „open“ a dále se 

zvolí záložka „methods“ a v menu se zvolí požadovaná metoda.  Metoda určuje základní parametry 

plazmatu – průtok plazmového, pomocného a nosného plynu, výkon generátoru, dále jsou zde 

záložky, na kterých je možno zvolit měřené prvky a to přímo jednotlivé vlnové délky jejich 

emisních čar. Dále je zde možno nastavit vlastní směr snímání plazmatu (axiální, radiální), průtok 

vzorku, promývací čas mezi jednotlivými vzorky a čas stabilizace plazmat. Po inicializaci plazmatu 
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se ponechá přístroj 20 minut stabilizovat. Poté se přistoupí k vlastnímu měření. V metodě se zvolí 

požadované analyty a přístroj se nakalibruje. Vlastní kalibrace se provádí analýzou blanku 

a příslušného standardu s vhodně zvolenou koncentrací stanovovaného analytu. Nejprve je 

analyzován blank a poté je analyzován standard (obvykle standard obsahující analyt v koncentraci 

10 mg/l). Pro ověření je analyzován kontrolní vzorek, který obsahuje 1 mg/l stanovovaného analytu. 

Tento kontrolní vzorek je poté dle potřeby vkládán do série analyzovaných vzorků. Pomocí 

kontrolního vzorku můžeme včas postřehnout nestabilitu systému (ucpání zmlžovače apod.). Při 

analýze vzorků je vhodné dle potřeby a koncentrací analytů prokládat vzorky analýzou kontrolního 

vzorku případně blanku. Po analýze neznámých vzorků se opět analyzuje kontrolní vzorek a slepý 

pokus. Data se automaticky průběžně ukládají a zobrazují se postupně v okně „results“, po skončení 

měření se vytisknou kliknutím na okno „results“ a přes menu soubor a položku menu „print“ a dále 

„active window“. Přístroj se nechá cca 15 minut proplachovat cca 3% kyselinou dusičnou. Plasma 

se vypne kliknutím na tlačítko OFF v menu „plasma control“, ukončí se řídící software, hadičky 

upnuté do hlavy peristaltické pumpy se uvolní, vypne se spektrometr hlavním vypínačem 

umístěným na boku přístroje, uzavře se hlavní přívod plynu a uzavře se levý kohout na rozdělovači 

toku plynu, dále se vypne odtah, kompresor a chladící okruh. 
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Příloha č. 2 Tabulka uvádějící třídy vyluhovatelnosti podle 
Vyhlášky 294/2005 

 

Ukazatel 

Třídy vyluhovatelnosti 

I IIa IIb III 

mg/l mg/l mg/l mg/l 

DOC 50 80 80 100 

Fenolový index 0,1 - - - 

Chloridy 80 1 500 1 500 2 500 

Fluoridy 1 30 15 50 

Sírany 100 3 000 2 000 5 000 

As 0,05 2,5 0,2 2,5 

Ba 2 30 10 30 

Cd 0,004 0,5 0,1 0,5 

Cr celkový 0,05 7 1 7 

Cu 0,2 10 5 10 

Hg 0,001 0,2 0,02 0,2 

Ni 0,04 4 1 4 

Pb 0,05 5 1 5 

Sb 0,006 0,5 0,07 0,5 

Se 0,01 0,7 0,05 0,7 

Zn 0,4 20 5 20 

Mo 0,05 3 1 3 

RL 400 8 000 6 000 10 000 

pH - ≥6 ≥6 - 
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Task no. 1 Test for nickel extraction from jewellery materials 

 

Principle 

The principle of this test is to find out whether nickel as a proven allergen is released from 

commonly used jewellery materials used for jewellery production. The jewellery material is leached 

in artificial sweat solution for 7 days, then the leached nickel is determined by the ICP-OES method 

and meeting the hygienic limit is assessed. 

 

Theoretical part 

Nickel belongs in the group of proven allergens, causing contact dermatitis in sensitive individuals. 

Contact dermatitis is a skin inflammation manifested by red patches and even blisters, accompanied 

by itching, in the site of allergen contact. Contact dermatitis is very often manifested in sensitive 

individuals, e.g., below the watch belts or in the contact site of glasses frame with the skin. 

Formerly, contact dermatitis was very common in sales clerks who worked with coins that were 

manufactured from a nickel-containing alloy. The test which may reveal the presence of the nickel 

allergen is conducted pursuant to the Czech Technical Standard (ČSN) EN 1811. The test is based 

on leaching the part of the material that comes into contact with the skin in artificial sweat solution. 

The tested material, after covering the parts that do not come into contact with the skin (by, e.g., 

polish, glue, or resin), is immersed in artificial sweat solution for 7 days. Artificial sweat is prepared 

from the basic substances contained in real sweat, although it does not contain all the components 

of real sweat, also because the sweat of each person differs and its composition depends on many 

parameters, including the eating habits. The main components of artificial sweat are lactic acid and 

urea, together forming an aggressive environment similar to real sweat. After 7 days pass, nickel is 

determined in the solution by one of the methods enabling a sufficiently sensitive assessment. The 

result is stated in mg Ni/mm
2
/week, i.e., Ni weight leached in a week from 1 mm

2
 of the tested 

material. The leached nickel can be determined by optical emission spectrometry with inductively 

coupled plasma (ICP-OES), this method is sufficiently sensitive, and it allows for nickel 

determination in the solution starting with concentrations as low as approximately 0.01mg/l.  

 

Chemicals  

L-lactic acid, for analysis (lach:ner) 

ammonia, for analysis (Penta) 

urea , for analysis (Penta) 

sodium chloride, for analysis (Penta) 
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distilled water 

standard solution Astasol Ni with the concentration 1 g/l, (Analytika)  

Devices 

portable pH meter, CyberScan pH 110, Eutech Instruments 

ICP-OES spectrometer - Optima 8000, Perkin-Elmer (concentric nebulizer, Scott’s spray chamber) 

Working procedure 

Step one of the task (solution preparation, preparation and initiation of the leaching test) 

Preparation of solutions: 

Preparation of 250 ml of artificial sweat  

Pour 200 ml of distilled water into a 400 ml beaker, and gradually add 1.25 g of sodium chloride, 

0.25 g of urea, and 0.25 ml of lactic acid. Stir the mixture with a glass stirring rod until all 

components are completely dissolved. After all components are dissolved, the pH is adjusted to the 

level 6.5 by means of the 0.1M NaOH solution. After pH adjustment, the solution is transferred to 

a 250 ml volumetric flask and the flask is filled up to the mark with distilled water. 

Preparation of calibration standards with the concentration Ni 0, 1, and 10 mg/l 

Using a pipette, transfer such quantity of the Ni (1 g/l) standard into a 100 ml volumetric flask to 

achieve the resulting concentration in the volumetric flasks after completion of 0, 1, or 10 mg/l. Fill 

the flasks containing the standards up to ¾ with demineralized water and add 1 ml of concentrated 

nitric acid, then fill the flask with demineralized water up to the mark and mix thoroughly. 

Preparation of the sample and initiation of the leaching test 

Prepare the jewellery material sample so that only the part of the sample that comes into contact 

with the skin is accessible for leaching. Cover the other parts with quick-dry polish. Because the 

final result concerns only the area from which nickel is released, it is necessary to know the tested 

area of the sample – a rough estimate can be obtained by approximating the immersed part of the 

sample to a simple geometrical figure and calculating its surface area. Measure the sample 

dimension with a micrometer, then draw the shape on graft paper. The sample is then placed into the 

leaching test tube and attached with fishing line so that the whole tested area is in contact with the 

leaching agent, none of the tested parts must lay on the test tube bottom or lean on the test tube 

wall. Add such quantity of the artificial sweat for the whole tested part of the sample to be 

immersed. The smallest leaching agent volume must be at least 2 ml. Let the prepared sample 

extract at laboratory temperature for 7 days. 
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Step two of the task (completing the leaching test, preparing the leached extract for 

measuring, Ni determination using ICP-OES) 

Terminate the extraction after 7 days pass. Prepare a filtration set and filter the individual leached 

extracts quantitatively into 25 ml volumetric flasks. The leached material and impurities will remain 

on the filter, rinse both on the filter with 10 ml of distilled water and capture the distilled water into 

a volumetric flask. Add 0.25 ml of concentrated nitric acid into the volumetric flask with the filtered 

material, and fill the flask up to the mark with distilled water. The sample is now prepared for 

measuring.  

The nickel content is determined in the prepared leached extracts using the ICP-OES method. The 

ICP-OES method is described in detail in attachment no. 1. Prepare the device for measuring and, 

after igniting and stabilizing the plasma, open the “Ni leachability” method; the method contains 

basic plasma parameters, and it also has nickel emission line wavelength and some other measuring 

parameters selected. After stabilizing the plasma (approx. 20 minutes after ignition), you can start 

measuring. First you must calibrate the device, which is done by measuring the calibration blank 

(demineralized water with added 1 ml of concentrated nitric acid for each 100 ml of water) and the 

calibration standard (containing nickel in the concentration of 10 mg/l). After calibrating, the 

calibration curve linearity is confirmed by measuring a control sample with nickel concentration of 

1 mg/l. First, measure a blank, then measure the prepared samples one by one, and complete the 

series by measuring the calibration blank and the control sample. 

Print the measuring results, then adjust the measured spectra for individual emission lines. Special 

attention must be paid to setting up the peak emission line height and the appropriate position of the 

points for background correction accurately. This can be done by using the tool “examine” which is 

a part of the managing software. If the determined spectrum values have been adjusted, recalculate 

the results taking into account the implemented changes, this can be done by using the tool 

“reprocessing” which is also a part of the managing software; then you can print the recalculated 

results.  

Assessment 

The measured results are calculated and leachability is expressed as the amount of nickel extracted 

from a mm
2
 of the tested sample in a week. Nickel weight is therefore calculated from the nickel 

concentration measured in mg/l, and this weight is related to the surface area of the tested material. 

Leachability = cmeas. · Vof leached extract / S  

cmeas.   measured concentration [mg/l] 

V of leached extract  total volume of the leached extract before measuring [l] 

S   surface area of the tested area [mm
2
] 

 



44 

Task no. 2 Leachability of waste and subsequent 
determination of heavy metals by using ICP-OES 

 

Principle 

The principle is based in performing 24-hour extraction of a waste sample by water in the ratio 1:10 

(s/l). The prepared extract is filtered and the monitored elements are determined in the extract by 

using ICP-OES. Subsequently, the waste sample is classified according to the determined 

concentration of the monitored elements pursuant to the Regulation 294/2005 . 

 

Theory 

Determining waste leachability class is one of the basic criteria for sorting waste. The admissible 

levels for peak concentration for including waste in one of the classes are state in the Regulation 

294/2005 . Monitored heavy metals include As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Zn a Mo. The 

individual leachability classes are I, IIa, IIb, III; the classes differ in the admissible content of the 

individual polluting elements. To include an extract in class I, which contains the lower limit of the 

range, you must use analytical methods capable of achieving the lowest determinable levels. 

Alternately, you must use a combination of such methods, especially the methods ICP-OES, F-

AAS, GF-AAS, HG-AAS, HG-ICP-OES, or the ICP-MS. 

The leachability test is based on the preparation of the extract and in determining the appropriate 

analytes in the extract. The analyte concentration refers to the extract volume, not to the quantity of 

waste.  

The extract preparation is described in ČSN EN 12457-4 (Waste characterization – Leaching – 

Confirming leachability test for granular waste and sludges – Part 4: Once stage batch test at 

a liquid to solid ratio of 10 l/kg for materials with particle size below 10 mm (without or with size 

reduction)). The preparation of the extract is based on mixing the tested material with distilled water 

at the ratio 1:10 (s/l), the prepared sample is then shaken for 24 hours in a flip-type shaker. The 

prepared extract is then filtered through a filter with pore size 0.45 μm. 

 

Chemicals 

nitric acid 65%, for analysis, (lach:ner) 

Astasol-MIX 9091MN, (Analytika)  

distilled water 
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Devices 

ICP-OES spectrometer - Optima 8000, Perkin-Elmer (concentric nebulizer, Scott’s spray chamber) 

Set for pressure filtration  

Dryer Memmert type UF55 

 

Working procedure 

Extract preparation 

For the waste sample from which the water extract is prepared, you must first determine the dry 

matter. The dry matter is determined by drying the sample at 105 °C up to constant weight, the dry 

matter is calculated according to formula 1. Place an amount of the original sample with the known 

dry matter content at 105 °C corresponding to 90±5 g of the dry matter sample into a 25 ml beaker 

with the precision of 4 decimal places. This quantity of the sample is calculated using formula 2. 

Add an amount of demineralized water to the weighed sample to achieve the liquid to solid ratio 

1:10. Please take into account the water that will enter in the form or humidity as a part of the 

sample. To calculate the added water, you must know the sample humidity. If dry matter is known, 

humidity is calculated easily using formula 3. The amount of added water is then calculated using 

formula 4. Transfer the sample into Stohman flask, and to find out the quantity of the sample, use 

the part from the calculated volume of the added demineralized water that will be used to prepare 

the extract. Mix the sample in the flask and add the remaining amount of the demineralized water. 

Prepare two samples in this way. Together with the sample you will also process the blinded test 

containing only the leaching demineralized water. Place the Stohman flasks in a vertical flip-type 

shaker and secure with the tightening screw. The shaker is run at the rate of 5–10 rotations per 

minute and the samples are kept like this for 24 hours. Stop the shaker in 24±0.5 hours and remove 

the flasks, let the extract settle down – the time will depend on the sample, sedimentation takes 

longer for fine sludge samples. Prepare a filtration set containing a lower sieve, stainless steel cone-

shaped tube, and a lid with an inlet for inert gas and a security pressure vent. Place a fibreglass filter 

with pore size 0.45 μm on the lower sieve, attach the stainless still tube on the filter paper; the tube 

is secured with a seal in the lower part. Pour the extract collected above the sedimented portion of 

the sample into the tube and close the tube with the sealed lid. Place a 500 ml beaker under the 

filtration set to capture the sample. Let the pressurized inert gas (nitrogen) flow from the pressure 

bottle into the filtration set, the filtered sample will be captured under the filtration set. To filter the 

required volume of the sample, close the inert gas intake and release the pressure in the vessel using 

the outlet vent. Take the whole filtration set apart, clean it, and change the fibreglass filter. This 

way, the set is ready to filter the next sample. The filtered sample is preserved by adding 1 ml of 

concentrated nitric acid for each 100 ml of the sample. The preserved sample for determining heavy 
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metals is stable for approximately 30 days. The prepared water waste extract can be analysed for 

heavy metals by using the method ICP-OES. To analyse using ICP-OES, it is necessary to prepare 

a number of calibration solutions according to the analysed elements. In this task, elements will be 

analysed pursuant to the Regulation 294/2005 Coll., except for Hg and Sb. All analysed sample are 

contained in the multi-element standard Astasol-MIX 9091MN from the company Analytica s.r.o. 

The calibration dependence is linear for all selected elements to the extent of several places, 

therefore prepare calibration solution with analyte concentration of 10 mg/l and one control solution 

with the concentration of 1 mg/l. 

Prepare both the calibration and the control solution in a 100 ml volumetric flask from the multi-

element standard Astasol-MIX 9091MN which contains 100 mg/l of each of the analysed elements. 

Using a pipette, transfer the calculated amount of the multi-element standard into the volumetric 

flask, and add 1 ml of concentrated nitric acid before filling up the flask in order to maintain the 

same acidity as in the preserved sample, then fill the flask up to the mark with demineralized water. 

 

dry matter in % = ms / mp · 100        (1) 

 

ms sample weight after drying [g] 

mp original weighed sample weight [g] 

 

weighing the sample to prepare the extract = 100 · ms/dry matter    (2) 

 

ms sample weight after drying, in this case 90 g 

 

sample humidity in % = 100 – dry matter       (3) 

 

Vdv = (10 – humidity/100) · ms        (4) 

 

Vdv  volume of the added demineralized water [ml] 

 

ms sample weight after drying [g] 

 

The content of the selected elements is determined in the prepared leached extracts using the ICP-

OES method. The ICP-OES method is described in detail in attachment no. 1. Prepare the device 

for measuring and, after igniting and stabilizing the plasma, open the “Waste extraction” method; 

the method contains basic plasma parameters, and  

it also has the analyte emission line wavelength and some other measuring parameters selected. 

After stabilizing the plasma (approx. 20 minutes after ignition), you can start measuring. First you 
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must calibrate the device, which is done by measuring the calibration blank (demineralized water 

with added 1 ml of concentrated nitric acid for each 100 ml of the sample) and the calibration 

standard (containing the analyte mixture in the concentration of 10 mg/l). After calibrating, the 

calibration curve linearity is confirmed by measuring the control sample with the individual analyte 

concentration of 1 mg/l. After that, analyse the calibration blank to reveal any memory effects; if the 

concentration measured in the calibration blank is below the lower range limit, you may begin to 

determine the samples. First, measure a blinded test, then measure the prepared samples one by one, 

and complete the series by measuring the calibration blank and the control sample. 

Print the measuring results, then adjust the measured spectra for individual emission lines. Special 

attention must be paid to setting up the peak emission line height and the appropriate position of the 

points for background correction accurately. This can be done by using the tool “examine” which is 

a part of the managing software. If the determined spectrum values have been adjusted, recalculate 

the results taking into account the implemented changes, this can be done by using the tool 

“reprocessing” which is also a part of the managing software; then you can print the recalculated 

results.  

 

Assessment  

The assessment is based on comparing the determined levels with the highest measurable levels for 

the given extract class per table 2.1 listed in the Regulation 294/2005 Coll. (see attachment no. 2). 

However, the determined levels must first be adjusted. The adjustment is done by appropriate result 

revision – rounding to the appropriate number of decimal places and revising the levels that are 

below the measurable level. The measurable limits are listed at the site and are based on an 

implement validation study – current levels will be announced on the measuring day. Subsequently, 

the true results and waste classification according to the heavy metal content will be listed in the 

protocol. 
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Task no. 3 Determination of sulphides by ICP-OES is surface 
water samples 

 

Principle 

The determination is done by separating sulphides from the sample matrix, capturing them in the 

absorption solution, and subsequently determining sulphur by ICP-OES. The sulphides are 

converted to the gas sulphane, which is conducted into the absorption solution by inert gas flow, 

where it is captured. Sulphur is then determined in the absorption solution by ICP-OES, and it is 

subsequently recalculated to the content of sulphides in the original sample. 

 

Theory 

The presence of sulphides in surface and wastewater is one of the parameters determining water 

pollution. High content of sulphides in surface water often testifies about this water being polluted 

with domestic and industrial wastewater. The sulphides bind heavy metals and other toxic elements, 

which immobilizes them; however, acidifying the pH does not release these toxic elements from 

these sulphides anymore. The content of sulphides expressed as AVS (acid volatile sulphur) belong 

among important parameters for determining sediment toxicity. The main components of AVS 

include reduced forms of sulphur, especially sulphides and hydrogen sulphides, but also, e.g., 

sulphites. The ratio SEM/AVS is especially important in determining sediment toxicity. SEM 

(Simultaneously extracted metals) is a parameter defining the content of bivalent toxic elements 

dissolved in the liquid phase after determining AVS. Sediments in which the ratio SEM/AVS < 1 are 

considered non toxic. Determination using the AVS method ICP-OES cannot be done directly since 

only the total content of sulphur in a sample can be determined by ICP-OES, meaning the sum of 

various forms of sulphur occurring in water (sulphates, sulphane, sulphides, hydrogen sulphides, 

sulphites, thiosulphates, and organic sulphur forms), the individual forms of sulphur may change 

from one from to another, depending on conditions. An example is the oxidation of sulphides and 

their conversion to sulphates, the oxidation may be chemical as well as biochemical (caused by 

bacteria), the opposite process, i.e., the reduction of sulphates to sulphides, takes place only in the 

biochemical way, the chemical reduction is highly unlikely in actual water because it occurs only in 

high temperature (> 200 °C). Because sulphur may occur in a sample in various forms, it is 

necessary to perform separation before sulphur determination, enabling the separation of only the 

particular form of sulphur which is to be determined. In case of sulphides in water and AVS, this is 

the so-called “purge and trap” separation method. Sulphides are released from the sample by 

oxidation and carried by nitrogen flow to the absorption solution where they are captured. Only 
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sulphide sulphur is then determined in the absorption solution using one of the methods  

enabling its determination. 

The content of sulphides in water is a significantly unstable parameter, it is therefore very important 

to fixate the sulphides in the sample. The fixation is most often done by adding the soluble salt Zn
2+

 

and alkalising the sample. Adding Zn
2+

 ions will cause sulphide precipitation and their fixation in 

ZnS. Sulphane is subsequently released from the precipitate by acidification in the “purge and trap” 

set.  

The “purge and trap” set itself consists of a developing flask containing the sample with added 

distilled water. The flask has a closure with three openings. A glass tube reaching approximately 0.5 

cm above the flask bottom is placed in one opening, this tube brings in the flow of inert gas 

(nitrogen). A dripping funnel filled with acid is placed in the second opening, and a glass tube 

taking the released gas out into an absorption flask containing NaOH solution is placed in the third 

opening. The sample in the reaction flask releases volatile sulphur forms by acidification, the 

released gases are taken into the absorption flask where they are captured in NaOH solution. The 

absorption solution with the captured sulphane is then analysed using ICP-OES. This method 

determines the total sulphur captured in the absorption solution, which is subsequently calculated to 

the content of sulphides in the sample. Detailed description of the method ICP-OES is listed in 

attachment 1. 

 

Chemicals 

HCl 1:1, prepared from HCl conc. 35 %, for analysis (ρ 1.18 g/l), (lach:ner) 

ASTASOL – S 1 g/l, (Analytika) 

NaOH, for analysis, (lach:ner) 

 

Devices 

ICP-OES spectrometer - Optima 8000, Perkin-Elmer (concentric nebulizer, Scott’s spray chamber) 

“purge and trap” set  

 

Working procedure 

Preparation of solutions 

Absorption solution 0.01M NaOH – add approximately 50 ml of water into a 100 ml beaker and 

slowly pour in 0.4 g of weighed sodium hydroxide while constantly stirring with a glass rod. Then 

transfer the solution from the beaker to a 100 ml volumetric flask, fill the flask with distilled water 

up to the mark and mix thoroughly. 

Preparing hydrochloric acid 1:1 – prepare the solution in a 500 ml beaker in which you place 

approximately 100 ml of distilled water. Drip 125 ml of concentrated hydrochloric acid from 
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a graduated cylinder into the beaker while stirring constantly. After cooling down, transfer the solution 

from the beaker to a 250 ml volumetric flask and fill the flask with distilled water up to the mark. 

Preparing the standard S 100 mg/l – with a pipette, transfer 10 ml of the solution ASTASOL-S with 

sulphur concentration of 1 g/l into a 100 ml volumetric flask, fill the solution in the flask with 

absorption solution up to the mark. 

Control solution S 10 mg/l - with a pipette, transfer 10 ml of the solution ASTASOL-S with sulphur 

concentration of 1 g/l into a 100 ml volumetric flask, fill the solution in the flask with absorption 

solution up to the mark. 

 

Preparing the samples 

Assemble the set. With a pipette, transfer 25 ml of the sample into a reaction flask and 50 ml of 

absorption solution into a washing flask. Let the assembled set wash out with inert gas (nitrogen) for 30 

minutes. Stop the nitrogen flow after 30 minutes and add 30 ml of HCl 1:1 from a drip funnel, then 

wash the set again with nitrogen. The sulphane released from the sample by acidification is carried by 

the nitrogen flow and absorbed in the NaOH solution. Let the set wash out with inert gas for another 

hour. After an hour, stop the nitrogen flow and transfer the absorption solution from the washing flask to 

a 50 ml vial, close the vial firmly, the sample is now prepared for sulphur determination using ICP-OES. 

Prepare the surface water sample twice and prepare one blank sample which you prepare in the same 

way as the sample, but add distilled water in place of the sample.  

 

Sulphur determination using ICP-OES 

The content of sulphur in the prepared samples is determined by using ICP-OES. The ICP-OES method 

is described in detail in attachment no. 1. Prepare the device for measuring and, after igniting and 

stabilizing the plasma, open the “AVS in surface water” method; the method contains basic plasma 

parameters, and it also has the sulphur emission line wavelength and some other measuring parameters 

selected. After stabilizing the plasma (approx. 20 minutes after ignition), you can start measuring. The 

device must first be calibrated, which is done by measuring the calibration blank (absorption solution) 

and the calibration standard (sulphur solution with the concentration of 100 mg/l in the absorption 

solution). After calibrating, the calibration curve linearity is confirmed by measuring a control sample 

with sulphur concentration of 10 mg/l. After that, analyse the calibration blank to reveal any memory 

effects; if the concentration measured in the calibration blank is below the lower range limit, you may 

begin to determine the samples. First, measure a blinded test, then measure the prepared samples one by 

one, and complete the series by measuring the calibration blank and the control sample. 

Print the measuring results, then adjust the measured spectra for individual emission lines. Special 

attention must be paid to setting up the peak emission line height and the appropriate position of the 

points for background correction accurately. This can be done by using the tool “examine,” which is 
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a part of the managing software. If the determined spectrum values have been adjusted, recalculate 

the results taking into account the implemented changes, this can be done by using the tool 

“reprocessing” which is also a part of the managing software; then you can print the recalculated 

results.  

 

Assessment 

Calculate the sulphide concentration in the original wastewater sample from the measured results. 

 

cS
2-

 = cmeas. / Vabs · Vsa 

cS
2-

  sulphide concentration in the sample [mg/l]  

cmeas.  measured concentration [mg/l] 

Vabs  absorption sample volume [ml] 

Vsa  sample volume [ml] 

 

Determine from the obtained results whether it was surface water polluted with domestic and 

industrial wastewater or not. 
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Task no. 4 Determination of selected metals in activated 
carbon using ICP-OES  

 

Principle 

The principle rests in the breakdown of an activated carbon sample using sulphuric acid with 

subsequent carbon ignition in a furnace at 600 °C. Nickel and iron are determined in the ashes 

extraction using ICP-OES. 

 
Theory 

Activated carbon is a form of carbon with large surface with the ability to bind various substances. 

It is used for treating drinking water, it can also be used to remove undesirable heavy metals from 

solutions. Since activated carbon is not water soluble, it can be very easily filtrated, also removing 

from the solution the undesirable substances that are bound to carbon. Activated carbon is very 

often used to re-treat products manufactured in organic chemistry. Activated carbon can also be 

used to remove undesirable substances from gases, e.g., in treating natural gas or biogas. Carbon 

belongs among inert materials, which are very difficult to break down with acids in a wet process 

since it is resistant toward the direct effect of most acids. The breakdown chosen in this task is 

based on fixing the determined metals in sulphuric ash and removing the carbon by ignition at 

600 °C. The sulphuric ash is subsequently leached in hydrochloric acid, and nickel and iron are 

determined in the extract using optical emission spectrometry with inductively coupled plasma 

(detailed description of the ICP-OES method is listed in attachment no. 1).  

 

Chemicals 

sulphuric acid, 96% , for analysis (ρ 1.18 g/l), (lach:ner) 

hydrochloric acid conc. 35 %, for analysis (ρ 1.18 g/l), (lach:ner) 

Astasol-MIX 9091MN, (Analytika) (contains, among others, iron and nickel in the concentration of 

100 mg/l) 

 

Devices 

ICP-OES Optima 8000, (Perkin-Elmer ) 

box furnace Clasic 1015L 

 

Working procedure 

Preparation of solutions 

Preparing the Ni and Fe calibration solution 0, 1, and 10 mg/l – With a pipette, transfer enough of 
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the standard Astasol MIX 9091 MN containing Ni and Fe (100 mg/l) into volumetric flasks to 

achieve the resulting concentration of 0, 1, and 10 mg/l of these elements after filling the volumetric 

flasks. Fill the flasks containing the transferred standards up to ¾ with demineralized water and add 

12 ml of concentrated hydrochloric acid, then fill the flask with demineralized water up to the mark 

and mix thoroughly. The hydrochloric acid concentration in the prepared solution is approximately 

4.2 %. 

 

Preparation and digestion of the sample 

Homogenize and grind the activated carbon sample in an agate mortar. Weigh precisely 250 mg of 

the processed sample into platinum bowls and add 3 ml of concentrated sulphuric acid. Prepare 2 

samples in this way and also prepare a blinded test containing only sulphuric acid. Put the 3 

platinum bowls on a sand bath placed in a fume hood and turn the sand bath on to 40 % of its 

output. After white smoke starts pouring out of the bowls, turn the sand bath output down to 20 %; 

the sample may splash outside of the bowls into the sand bath if the output is higher.  

Keep the bowls on the sand bath until the sulphuric acid is completely smoked out. Then, place the 

bowls into a box furnace, set the temperature to 600 °C, leave them in the furnace at this 

temperature for about 2 hours, then open the furnace and check what remains in the bowls. The 

remnant should not be black, it should be white or grey. If there are any black pieces left in the 

ashes, keep the bowls in the furnace for another 30 minutes at 600 °C. If there are only light-colour 

ashes left in the bowls, remove them from the furnace and let them cool in a fume hood. After the 

bowls with the ashes cool down, use a pipette to transfer 6 ml of concentrated hydrochloric acid 

directly into the bowls, stir the mixture by swirling it around, and let the ashes leach for 15 minutes. 

Then, add 20 ml of distilled water to the leached ashes and filter the mixture through a paper filter 

into a 50 ml volumetric flask. Wash the undissolved remnant in the filter 2 more times with 10 ml of 

distilled water and then fill up the flask up to the mark with distilled water. The samples are now 

prepared for measuring.  

 

Ni and Fe determination using ICP-OES 

The content of the selected elements in the prepared samples is determined by using ICP-OES. The 

ICP-OES method is described in detail in attachment no. 1. Prepare the device for measuring and, 

after igniting and stabilizing the plasma, open the “Active carbon Fe, Ni”; the method contains 

basic plasma parameters, and it also has sulphur emission line wavelength and some other 

measuring parameters selected. After stabilizing the plasma (approx. 20 minutes after ignition), you 

can start measuring. The device must first be calibrated, which is done by measuring the calibration 

blank, in this case 4.2% solution of hydrochloric acid, and the calibration standards (solution of 
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metals in the concentration of 10 mg/l in 4.2% hydrochloric acid). After calibrating, the calibration 

curve linearity is confirmed by measuring a control sample with the concentration of metals of 

1 mg/l. After that, analyse the calibration blank to reveal any memory effects; if the concentration 

measured in the calibration blank is below the lower range limit, you may begin to determine the 

samples. First, measure a blinded test, then measure the prepared samples one by one, and complete 

the series by measuring the calibration blank and the control sample. 

Print the measuring results, then adjust the measured spectra for individual emission lines. Special 

attention must be paid to setting up the peak emission line height and the appropriate position of the 

points for background correction accurately. This can be done by using the tool “examine” which is 

a part of the managing software. If the determined spectrum values have been adjusted, recalculate 

the results taking into account the implemented changes, this can be done by using the tool 

“reprocessing” which is also a part of the managing software; then you can print the recalculated 

results.  

 

Assessment 

Recalculate the obtained results to the sample weight and express it as the content of Fe and Ni in 

a kilogram of activated carbon. 
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Task no. 5 Determination of Zn and Cd in hair  

 

Principle 

The principle of this task it to determine zinc as a trace element commonly occurring in hair, and 

cadmium as a toxic element whose content in hair depends on an individual’s exposure to this toxic 

element. The hair sample must first by mineralized when using the ICP-OES. Mineralization is 

done in a microwave decomposition device by oxidation with a mixture of nitric acid and hydrogen 

peroxide after de fatting the sample with acetone. Zn and Cd are determined in the mineralized 

extract using optical emission spectrometry with inductively coupled plasma.  

 

Theory 

Hair, in terms of toxicology, is capable of accumulating toxic element content. Concentration of 

toxic elements may be found in hair a long time after the actual organism exposure. This fact is used 

in, e.g., forensic investigation methods when direct exposure of an organism to the effects of a toxic 

element may be demonstrated even after a long period, after the toxic element concentration in 

blood circulation is so low that it cannot be proven by common methods. Toxic elements in hair are 

immobilized and do not share in metabolism anymore, which is a form of organism detoxification. 

Hair grows at the rate of approximately 1 cm/month, and hair life span is maximum 5 years, which 

also limits the period during which an organism exposure to a toxic element can be determined. 

Before the digestion of hair itself, any fatty layer must be removed from the hair, making the hair 

accessible to the chemicals used in the digestion. This can be done by a non-polar solvent, e.g., 

acetone or chloroform. After removing the fat from hair and drying it thoroughly, weight the 

amount of sample used for the actual digestion with an oxidation mixture. Only a small amount of 

the sample is used for microwave digestion of organic materials because of reactivity and a great 

amount of released gas products. The advantage is that the digestion can be done even in case that 

only a small amount of sample is available, but ensuring homogeneity in larger samples may be 

difficult. Microwave digestion of a sample is a type of digestion under increased pressure and 

temperature; temperature up to 250 °C and pressure up to 150 bar is usually used. The advantage of 

the digestion is that it is carried out in an enclosed system and no selective volatile escape of any 

analytes can occur, as it happens in case of open digestion. The digestion itself takes place usually 

in teflon vessels placed in a pouch that adds firmness. During microwave digestion, temperature in 

the digestion vessel can be measured through the vessel bottom using an infrared sensor without 

any contact. Since microwave digestion takes place under increased pressure, the digestion time is 

significantly  
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shortened. The digestion time ranges from 5 minutes - 1 hour, depending on the type of the 

decomposed material and the chemicals used for the digestion, in case of open digestion, the 

digestion time ranges from hours to days. 

 

Chemicals 

hydrogen peroxide 30%, for analysis, (Penta) 

nitric acid 35%, for analysis, (lach:ner) 

acetone, for analysis, (Penta) 

Astasol-Zn solution containing Zn 1 g/l, (Analytika) 

Astasol-Cd solution containing Cd 1 g/l, (Analytika) 

 

Devices 

ICP-OES spectrometer - Optima 8000, (Perkin-Elmer) (concentric nebulizer, Scott’s spray 

chamber) 

Microwave digestion device MARS OEM, a set of Easy Prep vessels 

 

Working procedure 

Preparation of solutions 

Preparing the Zn and Cd calibration solution 0 and 10 mg/l – With a pipette, transfer enough of the 

standard Astasol-Zn and Astasol-Cd (1 g/l) into 100 ml volumetric flasks to achieve the resulting 

concentration of 0 and 10 mg/l of these elements after filling the volumetric flasks. Fill the flasks 

containing the standards up to ¾ with demineralized water and add 6 ml of concentrated nitric acid, 

then fill the flask with demineralized water up to the mark and mix thoroughly. The nitric acid 

concentration in the volumetric flasks after filing is approximately 4%. 

 

Preparing the Zn and Cd control solution 1 mg/l – With a pipette, transfer enough of the standard 

Astasol-Zn and Astasol-Cd (1 g/l) into a 100 ml volumetric flask to achieve the resulting 

concentration 1 mg/l of these elements after filling the volumetric flask. Fill the flasks containing 

the standards up to ¾ with demineralized water and add 6 ml of concentrated nitric acid, then fill 

the flask with demineralized water up to the mark and mix thoroughly. 

 

Fat must first be removed from the hair sample, which is done by placing the sample in a 100 ml 

beaker and adding 50 ml of acetone. Mix the hair in the acetone thoroughly with a glass rod. Then 

pour out the acetone and rinse the hair in the beaker several times with distilled water, suction the 

water off the hair on a filtration paper,  
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and let it dry. Cut and weight 0.1 g of the sample from the prepared hair into each of the 3 teflon 

vessels for the microwave digestion. Add 3 ml of conc. nitric acid and 1 ml of hydrogen peroxide to 

the sample in the vessels, do not close the vessels, and put them in a fume hood for approximately 

20 minutes. Then assemble the whole vessels and place them into the microwave digestion device 

carousel. Process the blinded test, containing only a mixture of nitric acid and hydrogen peroxide, 

together with the samples. Select the method “hair digestion” on the microwave digestion device 

and run the device. The digestion lasts approximately 45 minutes, including sample cooling. After 

the digestion program is completed, remove the digestion vessels and carefully open them in a fume 

hood. The vessels must be opened slowly so that the released digestion gases do not tear up the 

sample. After opening, let the vessels stand for about 10 minutes to allow the reaction gases to 

evaporate, then transfer the samples quantitatively from the vessels to 50 ml volumetric flasks. Fill 

the flasks with the sample with distilled water up to the mark. The content of Cd and Zn in the 

prepared samples is determined by using ICP-OES. 

  

Cd and Zn determination using ICP-OES 

The content of Cd and Zn in the prepared samples is determined by using ICP-OES. The ICP-OES 

method is described in detail in attachment no. 1. Prepare the device for measuring and, after 

igniting and stabilizing the plasma, open the “Cd and Zn in hair” method; the method contains basic 

plasma parameters, and it also has the cadmium and zinc emission line wavelength and some other 

measuring parameters selected. After stabilizing the plasma (approx. 20 minutes after ignition), you 

can start measuring. The device must first be calibrated, which is done by measuring the calibration 

blank, in this case only 4% solution of nitric acid, and the calibration standards (solution of metals 

in the concentration of 10 mg/l in 4% nitric acid). After calibrating, the calibration curve linearity is 

confirmed by measuring a control sample with the concentration of metals of 1 mg/l. After that, 

analyse the calibration blank to reveal any memory effects; if the concentration measured in the 

calibration blank is below the lower range limit, you may begin to determine the samples. First, 

measure a blank, then measure the prepared samples one by one, and complete the series by 

measuring the calibration blank and the control sample. 

Print the measuring results, then adjust the measured spectra for individual emission lines. Special 

attention must be paid to setting up the peak emission line height and the appropriate position of the 

points for background correction accurately. This can be done by using the tool “examine,” which is 

a part of the managing software. If the determined spectrum values have been adjusted, recalculate 

the results taking into account the implemented changes, this can be done by using the tool 

“reprocessing” which is also a part of the managing software; then you can print the recalculated 

results.  
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Assessment 

Recalculate the determined concentration to the sample weight according to the formula  

c = cmeas. /m · V 

c  element concentration in the hair sample [mg/kg] 

cmeas.  measured concentration [mg/l] 

V   volume of the volumetric flask with the decomposed sample [ml] 

m  sample weight [g] 

 

The obtained results can tell you whether the organism was exposed long-term to cadmium, or 

whether the organism suffers from lack of zinc. 
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Task no. 6 Determination of thermal conductivity and volume 
heat capacity coefficient  

 

Theory 

Thermal conductivity is a property defining the ability of a material to conduct heat from a 

warmer place to a cooler place. This ability is quantified by the thermal conductivity coefficient, a 

material constant stating the amount of heat that must pass, within a given time unit, through 

homogeneous material to achieve unit temperature gradient to a unit length. The following equation 

expresses this definition: 

 

d

tTS
Q





,    

 

 

where Q is heat that passes in time t through the area S to the distance of d, λ is the thermal 

conductivity coefficient, and ∆T is the difference in temperatures in the distance d. The thermal 

conductivity coefficient unit is W·m
-1

·K
-1

. 

Thermal capacity C is a quantity stating the amount of heat needed to heat an object of 1 

K according to the following equation: 

 

dT

dQ
C  , 

 

where C is thermal capacity, Q is heat, and T is temperature. The unit is J·K
-1

 

Volume thermal capacity states the amount of heat needed to heat 1 m
3

 of material of 1 K, 

therefore the following applies: 

V

C
c  ,  

 

where cρ is volume thermal capacity, C is thermal capacity, and V is volume. Volume thermal 

capacity uses the unit J·m
-3

·K
-1

. Alternately, volume thermal capacity can be expressed also in terms 

of measured thermal capacity (thermal capacity related to kg) or substance thermal capacity 

(thermal capacity related to mol). 

Another defining quantity is the thermal conductivity coefficient a which expresses the ability of 

a substance to balance temperature differences as a results of conducting heat. It equals the quotient 

of thermal conductivity coefficient  and volume thermal capacity c . Its basic unit in the SI 

system is m
2
·s

-1
. 
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Thermal conductivity coefficient and volume thermal capacity of materials in many cases determine 

their suitability for various applications. Materials with low thermal conductivity are used, for 

example, for heat insulation (expanded styrofoam), and, conversely, materials with high thermal 

conductivity are used for the construction of heat exchangers (metals).  

Measuring thermal conductivity and volume thermal conductivity in case of the device ISOMET is 

based on analysing the material thermal response test of heat flow impulses. The heat flow is 

triggered by electrically heating the resistance element inserted in the probe, which is in direct 

thermal contact with the tested sample. Evaluation of thermal conductivity and volume thermal 

conductivity is based on the recorded temperature measurements as a function of time, providing 

that heat spreads in an unlimited medium. 

 

Materials 

Geopolymer board, two concrete tiles, styrofoam, water. 

 

Devices 

ISOMET model 2114 – device for the determination of thermal properties, PC.  

 

Working procedure 

First prepared flat objects from the materials to be measured: a dry concrete tile, a flat geopolymer 

cast, and a styrofoam board. Soak the other concrete tile in water bath.  

Subsequently, familiarize yourself thoroughly with the instructions for the device ISOMET!  

After that, turn the device on and connect the surface probe (you must first remove the protective 

sheath). On the page Results/Tests: using the button F5, delete the results of previous test and 

confirm the action by using F4. On the page Measurement Settings, define the following terms for 

measuring: Measurement Method Constant Power; Measurement Range 0.3–2 W·m
-1

·K
-1

. Then go 

to the page Test Settings and define the test data: > Material concrete; Label 2 student name, Label 

3 is not completed; Number of Measurements 5, Pause betw. Measurements 300 s. Finalize the 

settings by using the button Esc. After that, the window Stand By will be displayed and the device is 

ready to measure. 

Place the appropriate probe on the dry concrete tile and start measuring by using the button F1. 

After completing the measurements (approx. 1.5 hours), indicated by the data MEASUREMENT: 

5/… and 100 % Complete, using the page Results/Tests, record the resulting average values (Aver.) 

of all measured quantities, including the appropriate variable coefficients (St.Dev.) and the average 

temperature. In case variable coefficients are higher than 1 %, the measurements must be repeated.  

Repeat the procedure for the other materials. Define the device setting for those materials as 

follows: 
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Geopolymer: Measurement Range 0.3 – 2 W·m
-1

·K
-1

; Material geopolymer. 

Styrofoam: Measurement Range 0.04 – 0.3 W·m
-1

·K
-1

; Material – styrofoam. 

Carefully dry the surface of the wet tile with a paper towel before attaching the probe, and define 

the following on the  

device: Measurement Range 0.3 – 2 W·m
-1

·K
-1

;
 
Material – wet concrete. 

 

Result assessment 

The students will interpret the measured values and formulate relevant conclusions. 
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Task no. 7 Determination of silver in functional textiles  

 

Principle 

The principle of determination is based on releasing silver from the textiles by using extraction into 

nitric acid and hydrogen peroxide in the ratio 3:2. The released silver is then determined in the 

extract by using optical emission spectrometry with inductively coupled plasma. 

 

Theory 

Silver, due to its antibacterial effects, has increasingly become a part of our daily life. Silver tends 

to be present in laundry detergents, toothpaste, textile materials, wound healing products, fertilizers, 

antibacterial band-aids, and various shampoos, body gels, etc. Lately, silver is also very often 

present in functional textiles. Such textiles are favoured, e.g., by athletes, since they do not prevent 

sweating, as is often claimed, instead they suppress bacteria multiplication in the released sweat and 

thus reduce the odour. Silver fixation on the textile surface varies and often silver is released and 

subsequently removed into wastewater gradually. Release of the silver particles and greater use of 

the products containing silver appear to be a potential risk for polluting the environment with the 

toxic silver ions. Silver may be bound in these textiles to polypropylene fibre, or to polyamide 

fibres. Silver content in functional textiles ranges from quantities expressed in mg/kg up to tens of 

mg/kg. The quality of silver fixation in textiles also varies greatly, in some products it may be 

removed after several washings, which makes the material lose its properties. The total silver 

concentration in textile may be measured by, e.g., using ICP-OES. In this case, the silver must be 

transferred into a solution, most commonly achieved by mineralizing a mixture of acids. The 

digestion of the polypropylene fibre is very problematic due to its resistance to a number of 

inorganic substances. Using hydrochloric acid or sulphuric acid is not advisable in case of 

polypropylene fibre because the fibres are rather resistant toward the effect of these acids. 

Moreover, using hydrochloric acid is unsuitable because chloride ions may form the insoluble 

substance AgCl with the measured silver ions; if hydrochloric acid was used, the AgCl substance 

would have to subsequently dissolved by adding ammonia, resulting in the formation of silver 

diamine complex [Ag(NH3)2]
+
. Since polypropylene is not very resistant toward the effect of nitric 

acid and oxidation agents, this acid appears to be suitable for the digestion of the mixture of these 

two substances. Functional textiles are therefore decomposed under heat in the mixture of hydrogen 

peroxide/nitric acid. After the digestion, silver is determined in the sample by using ICP-OES. 

Detailed description of the method ICP-OES is listed in attachment no. 1. 
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Chemicals 

nitric acid 65%, for analysis, (lach:ner) 

hydrogen peroxide 30%, for analysis, (Penta) 

Astasol-Ag CZ9001 (1N) in the concentration of Ag 1g/l, (Analytika) 

 

Devices  

ICP-OES spectrometer - Optima 8000, Perkin-Elmer (concentric nebulizer, Scott’s spray chamber) 

 

Working procedure 

Preparation of solutions 

The calibration solution 10 mg/l Ag a the control solution 1 mg/l Ag – with a pipette, transfer an 

amount of the solution Astasol-Ag CZ9001 into a 100 ml volumetric flask to achieve the resulting 

silver concentration in the volumetric flask of 10 mg/l, 1 mg/l, respectively. Then fill the flask to ¾ 

with distilled water, and add 7 ml of concentrated nitric acid. Finally, fill the flask with distilled 

water to the mark and mix thoroughly.  

 

Preparing the calibration solution – Fill a 100 ml volumetric flask to ¾ with distilled water, then add 

7 ml of concentrated nitric acid, fill the flask to the mark with distilled water and mix thoroughly. 

 

Sample digestion  

Cut with scissors and weigh with precision 1 g of the sample into a 250 ml tall beaker. Carefully 

add 9 ml of nitric acid and 6 ml of hydrogen peroxide to the sample. Insert a glass rod into the 

beaker, cover the beaker with an hourglass and place it on a boiling plate. Bring the mixture on the 

boiling plate to boiling and boil it for 1 hour, stirring it from time to time. After that, let the beaker 

with the sample cool down. After cooling down, add 20 ml of distilled water to the sample with a 

graduated cylinder and stir the mixture. Subsequently, filter the beaker content into a 50 ml 

volumetric flask through a moderately dense filter paper. Fill the flask with distilled water to the 

mark and stir thoroughly. Complete the sample digestion twice side by side, and complete the blank 

sample simultaneously with the sample digestion. Prepare the blank sample in the same way as the 

sample, except do not add any sample to it.  
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Silver determination using ICP-OES 

The content of silver in the prepared samples is determined by using ICP-OES. Prepare the device 

for measuring according to attachment 1. Open the method “Functional textiles Ag”; the method 

contains the selected silver emission lines, optimalised terms for measuring, gas flows, and other 

measurement parameters. Before determining silver in the samples, the device must be calibrated. 

The calibration is completed for only one point, measuring only the calibration blank and then silver 

standard of the concentration 10 mg/l. After calibration, verify by measuring the control sample 

with silver concentration 1 mg/l. To confirm that there is no so-called memory effect, the calibration 

blank is measured again before analysing the samples. Then, you can begin the determination of the 

prepared samples. After completing the sample series determination, measure again the calibration 

blank and the control solution containing 1 mg/l of silver. 

 

Assessment 

Determine the content of silver in the functional textile from the measured concentration according 

to the formula  

 

c tex = c meas. / m . V 

c tex  silver content in the textile [mg/kg] 

c meas.   measured concentration of silver [mg/l] 

m  sample weight [g] 

V  sample volume [ml] 
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Task no. 8 Surface modification of stainless steel substrate by 
covering the sample with a layer of SiO2 by the sol-
gel method 

 

Principle 

The principle is based on preparing sol of tetraethyl orthosilicate in ethanol and subsequently 

covering the stainless steel substrate with a layer of SiO2 by the method “dip-coating”. 

Subsequently, a layer of SiO2 is applied to the zinc wire surface and the barrier qualities of the layer 

are verified.  

 

Theory 

The surface qualities of materials can be affected by their surface modification. Surface 

modification is used especially to increase the surface resistivity, e.g., resistivity of metals to 

corrosion, or surface modification may mean applying an insulation layer to an otherwise 

conductive surface. Methods enabling substrate surface modification include the sol-gel method. 

This is a method based on the preparation of sol that is applied to the substrate and subsequently 

transferred to gel. The sol-gel method may be used to prepare a layer of silicone dioxide. The 

starting substance for the gel preparation is tetraethyl orthosilicate, dissolved in ethanol solution, the 

resulting solution is then transferred to sol using a defined quantity of water and acid catalysis. 

Tetraethyl orthosilicate is hydrolysed by water; the products in various degrees of hydrolysis and 

the final hydrolysis product, tetra hydrogen silica sol, are then subject to polycondensation 

reactions. The final product of polycondensation is a gel, which explains the limited stability of sol 

as the happening polycondensation cannot be arrested. The prepared sol is applied to the substrate 

by the dip-coating method. This method is based on immersing the substrate in the sol and then 

removing the substrate at a constant rate. The thickness of the formed layer depends on the rate of 

removing the substrate from the sol. If the substrate is faster removed from the sol, the thicker the 

formed layer is. The action of pulling the substrate with the applied layer out into the open transfers 

the sol to gel almost instantly. As gel matures, its volume changes, as a result, the thicker layers may 

even begin to crack. The final modification of the formed layer is performed by heat application. By 

applying heat above approximately 600 °C, the previously formed layer is modified to a layer of 

silica glass. This method of layer modification is applicable only for substrates that remain stable 

even at high temperatures. 
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Chemicals 

tetraethyl orthosilicate 98%, (Sigma-Aldrich) 

Ethanol 96%, for analysis, (lach:ner) 

hydrochloric acid 35%, for analysis, (lach:ner)  

 

Devices 

Dryer Memmert type UF55 

box furnace classic 1015L 

 

Working procedure 

Preparing tetraethyl orthosilicate sol 

Place a 150 ml beaker on an electromagnetic stirrer, place a teflon stirring rod into the beaker, and 

set the stirrer rate at approximately 500 revolutions/min. With a pipette, transfer 6 ml of water into 

the beaker and add 16 ml of ethanol while stirring constantly, then stir the solution for about 

5 minutes, and then add 42 ml of tetraethyl orthosilicate and 180 µl of hydrochloric acid. Stir the sol 

for another two hours.  

 

Preparing the sample 

Pick up the stainless steel sample with tweezers and rinse it in a beaker containing acetone, wipe the 

remaining acetone with cellulose pulp, place the sample on absorbent paper and let it dry.  

Pour the prepared sol into a drip funnel with a 150 ml beaker placed below it, and put the sample 

into a holder above the drip funnel. The place the holder with the sample in such position that the 

sample is immersed in the prepared sol. Set the drip funnel lower cock in a position allowing the sol 

to be released at a rate at which the level is dropping by 6 cm/min, and the sol is released into the 

prepared beaker. As the level is dropping, the sample with the applied layer is revealed. The sol is 

completely released from the drip funnel. The sample is thus revealed in its entirety. Keep the 

revealed sample in the holder for about 5 more minutes and then place it on a porcelain dish into 

a dryer and dry it for 30 minutes at 100 °C. Remove the sample from the dryer after 20 minutes and 

place it on the porcelain dish into a box furnace for 45 minutes at 600 °C. Remove the sample after 

45 minutes and let it cool down.  

Pour the tetraethyl orthosilicate solution from the beaker into which it was released back to the drip 

funnel. Place the zinc wire into the holder and lower the holder back down so that the wire is 

immersed in the sol. The sol will again be released from the drip funnel at a rate corresponding to 

the level dropping by 6 cm/min, and the wire is gradually revealed. After the sol is completely 

released from the drip funnel, keep the wire for 5 more minutes in the sample holder, then remove 
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the wire and place it into a dryer at 150 °C for 30 minutes. Then let the wire sample cool down and 

place it into the sample holder, fill the drip funnel with sol and situate the holder to immerse the 

wire in the sol, release the sol and repeat the drying process. After removing the wire from the 

dryer, let it cool  

 

down and verify the barrier effect of the layer. Perform the verification by immersing the modified 

and unmodified wire in diluted hydrochloric acid (1:2). In case of the unmodified wire, hydrogen 

will develop fiercely and a great amount of visible bubbles will appear. In case of the modified 

wire, there is no hydrogen production. 

 

Assessment 

In the assessment, focus especially on observable differences, both optical and those in resistibility 

to the effect of the diluted acid on the zinc wire.  
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Task no. 9 Using geopolymer materials for restoration  

 

Principle 

The principle of this test is to establish whether geopolymer materials used for restoration purposes 

release a high-risk quantity of the sodium and potassium ions that present danger to the restored 

object. Natural sandstone is glued with geopolymer glue and the content of sodium and potassium 

ions is determined from the extracts using ICP-OES in dependence on the distance from the glued 

connection.  

 

Theory 

Binders based on the alkali activated aluminosilicate materials known as geopolymers are currently 

the favoured materials in construction, machinery, or other industries for their excellent mechanical 

qualities, chemical resistibility, or fire resistance. In the area of restoration, the possibility of their 

use as injection agents for the restoration of old objects, production of artificial stone, or as glue for 

the repair of statues and other historical objects. Moreover, geopolymer binders may be dyed with 

inorganic pigments and filled as needed with fillers that differ in appearance and in granulometric 

composition, enabling credible simulation of various types of natural stones. 

However, a very important parameter in restoration is the content of ions of alkali metals used in the 

glues, and especially the danger of their transport into the restored material. Therefore geopolymer 

binders can succeed as suitable material for restoration only under the condition that the 

geopolymer does not release a large quantity of alkali, and that no salt eruptions will occur on the 

restored object. In reality, however, critical amounts of salt in constructions differ depending on the 

type of material, the nature of the salt, presence of humidity, etc. It is therefore impossible to 

determine a critical limit of any given salt in a construction beyond which it is necessary to deal 

with its presence. Experience tells us that most construction materials exposed to the environmental 

effects contains chlorides and nitrates up to 0.2 % of weight, and sulphates (soluble) up to about 2 

% of weight. However, it is possible that even such low salt content causes degradation, and, on the 

contrary, that under different conditions their content above the stated limit does not cause any 

degradation.  

The task focuses mainly on the risks of using geopolymer binders containing potassium and, 

respectively, sodium ions for restoration purposes. A simple model case is monitored, and the 

transport of the ions from the geopolymer binder to the glued materials is observed. The transport of 

dissolved substances in porous environment happen through multiple mechanisms (advection, 

dispersion, sorption, etc.), and the theoretical description of the transport processed in porous 
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environment, natural stone or mineral, is very complex. Laboratory work therefore focuses on the 

practical observation of ion migration from the geopolymer binder into natural sandstone. 

 

Materials 

Baucis LD85 (producer České lupkové závody a. s.) - two part geopolymer binder based on 

potassium water glass as the activator (the liquid part) and metakaolin as the source of silicon and 

aluminium (the dry part).  

Silica sand ST56 with particle size 0.063 – 0.4 mm. 

8 beams of 4x4x8 cm m of Mšenec sandstone (high absorption rate sandstone). 

4 beams of 4x4x16 cm of high absorption rate sandstone. 

Nitric acid 65%, for analysis. 

 

Devices 

ICP-OES spectrometer - Optima 8000. 

Dryer Memmert type UF55. 

Circular saw, blender Kenwood, scales, shaker. 

 

Working procedure 

Step one of the task (preparing the geopolymer, gluing the sandstone) 

 

Geopolymer preparation:  

In a blender, prepare the geopolymer binder composed of 5 parts of the dry components and 4.5 

parts of the liquid component - potassium water glass as activator. First pour the liquid part into the 

blender, then add the dry part. Blend the mixture at a low rate for 5 minutes. The formed binder is 

filled with silica sand ST56 with particle size 0.063 – 0.4 mm. The content of the filler (sand) in the 

binder must be 53.7%.  

 

Beam gluing 

Thoroughly clean the 8 prepared high absorption rate sandstone beams of 4x4x8 cm with a hard 

brush under running distilled water to remove the soil created during the cutting. Then carefully dry 

them with absorption paper. The beams must be moist for gluing so that the glue does not dry 

immediately after it is applied. Use 10 g of the binder to glue 2 beams together. This amount of glue 

contains 0.343 g of potassium and 0.007 g of sodium. The geopolymer glue is applied with a spatula 

so that it is evenly spread all the way to the edges. After gluing, press the beams firmly together and 

place them into a plastic bowl and cover the whole plastic bowl with plastic foil to prevent loss of 

moisture. Store the beams for 28 days. 
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Step two of the task (soaking, beam cutting) 

After 28 days, dry the glued and the control unglued beams in a dryer for 24 hours at 105 °C. After 

drying, let them cool down in a desiccator (a laboratory assistant will do this before the task). Then 

place both the glued and the control unglued beams into a vessel with distilled water on coasters 

(nets from chemical bottles). Maintain a constant level of water in the vessel of 5 mm from the base 

of the beam. The vessel must be covered with plastic foil for the duration of soaking to maintain 

high air humidity inside and to prevent excessive vaporization from the sides of the beams. Remove 

the beams at the moment when the front of the rising water reaches the top of the beams. Dry the 

base carefully with absorption paper and cut the beams immediately to slices 1 cm thick (the cutting 

must be done by a trained employee, the saw blade must not come into contact with water when 

cutting to prevent the washing of the soluble substances from the stone).  

Place the cut slices on a non-absorbent coaster so that they are not in contact with one another, mark 

them, and let them dry in the dryer until they can be crushed. Crush the individual marked slices 

manually using mortar and pestle. Weigh approximately 15 g of the crushed material into pre-dried 

weighing dishes placed in a desiccator, and let everything dry in the dryer at 105 °C for 24 hours. 

 

Step three of the task (extract preparation) 

Weigh 10 g of the dried material into 250 ml PE dishes and add 100 ml of demineralized water. 

Place the dishes in a shaker and shake them flip-type style for 24 hours at the rate of 10 RPM.  

 

Step four of the task (filtration, Na and K determination using ICP-OES) 

After 24 hours of shaking, let the content settle for 24 hours (to be prepared by a lab assistant) and 

then filter it through a pleated filter. The filtration product is acidified with 65% HNO3 so that the 

resulting HNO3 concentration was 0.5%. Place the closed bottles with the extract in a refrigerator 

for later measuring, if the measuring cannot be done immediately. Then determine the content of Na 

and K using ICP-OES on the device Optima8000. For the determination, transfer 10 ml of the 

acidified extract from the bottles near the top level into a plastic test tube. The samples are 

measured directly, no dilution. The used calibration set will contain calibration solutions with 

sodium and potassium concentration 0, 1, 5, 10, 20, 50 mg/l in 0.5% HNO3. The calibration 

solutions are made from the calibration solution MIX 011 (Ca, Mg, K, Na) with concentration 

1±0.002 g/l. The resulting sample concentration is rounded to one decimal place.  
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Assessment 

Recalculate the measured solution concentration to the weight of potassium and sodium, 

respectively, in a mg to 1 g of dry stone. From the measured values, you must subtract the values 

measured in the same places at the base of the beams, i.e., the natural concentration of sodium and 

potassium in the stone. This will give you the values of these elements obtained solely from 

the geopolymer binder.  Record these values in a graph in dependence on the distance of the 

measured stone slice from the geopolymer connection, or from the base, and compare with high-risk 

content of Na, K 0.2 % of weight. 

 

Benefit for the students  

In this task, the students will learn several laboratory methods, such as weighing, blending, drying, 

composition calculation, extract preparation including the use of a shaker, and measuring solution 

composition using ICP. They will also observe some difficult methods, such as circular saw cutting, 

which, however, will be done by a trained employee of the VÚAnCh. Introducing a system of 

sample marking and its subsequent use during the work process will be very important and 

instructive for the students. The students will learn about a new progressive material, geopolymer, 

which has a great future potential for a wide array of use. Last but not least, the students will also 

learn about the risks of environmental pollution for historical objects, and about sensitive solutions 

for restoration. This task is very complex and it includes careful planning of the work and student 

cooperation for the four steps of the task. 
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Attachment no. 1 Optical emission spectrometry with 
inductively coupled plasma 

 

The English abbreviation ICP-OES stands for inductively coupled plasma optical emission 

spectrometry (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry). The ICP-OES method 

is based on the detection of radiation emitted by the excitedatoms of sample. Plasma is used in this 

method as a sufficient energy source that enables the delivery of an amount of energy sufficient for 

sample drying, its evaporation, atomization, and electron excitation, or atom ionization. If free 

atoms are given sufficient energy, the valence electron is excited (transitions to a higher energy 

level), if an atom contains an excited electron, it results in metastable state and the electron has the 

tendency to return to the basic level. The return of an electron to the basic level is accompanied 

with energy emission in the form of photon. The emitted photon can be characterized by the energy 

which corresponds to the distance between the basic level and the exited level, and it is 

characteristic for each element; subsequent de-excitation also occurs, which is the transition of the 

an electron back to the basic level. The transition of an electron back to the basic level is 

accompanied by an emission form. The emitted photon energy is characteristic for the given energy 

transition, and the photons emitted from the atoms of the various elements differ in energy because 

they have differing level distances and therefore also different energy requirements for the 

transition. Plasma emits photons with varied energy levels, the photons correspond to the large 

quantity of electron transitions, both the analytes and the accompanying elements, as well as the 

solvents and the transitions of the argon which forms the plasma. Of all the emission radiating from 

plasma, only a small portion defined by the entry slit enters the spectrometer. There is a mirror 

behind the entrance slit that directs the light flow to a dispersion element, usually a dispersion grid 

containing a large number of streaks. Light decomposition occurs on the grid streaks. The light was 

difracted according to the wavelength of the individual photons. The decomposed light will 

subsequently fall on the detector, either CCD or CID element. A photon falling on a detector is 

registered according to its wavelength (which is bound with the photon energy in the equation of 

E = h · υ a υ = c / λ). The place on the detector where the photon falls corresponds with its 

wavelength, which then determines the element from which, the photon came, providing qualitative 

data. The number of photons falling into a given place provides quantitative data. 

The sample is brought into the plasma by means of a peristaltic pump that directs the sample into 

the nebulizer where the sample is nebulized by the carrier gas, the resulting aerosol is brought by 

the carrier gas to the spray chamber. Large particles of aerosol are captured in the spray chamber 

and moderately large particles of aerosol are broken into smaller ones. Only small particles are 

carried by the carrier gas. Only aerosol with uniformly sized particles is carried further through the 
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injector. The plasma itself is argon-argon, meaning that argon is both the plasma gas and the cooling 

gas. The plasma is kept in a plasma torch, which consists of three concentrically organized tubes - 

the external tube, the internal tube, and the injector. The external and the internal tubes are quartz 

and the injector is usually corundum, but it can also be made from other materials (sapphire, 

quartz). Plasma gas is brought into the space between the external and the internal tubes, forming 

the plasma discharge. The so-called auxiliary plasma gas is brought into the space between the 

internal tube and the injector, stabilizing the discharge, and the sample with the carrier gas, which is 

also argon, is brought into the plasma by the injector. Plasma formation is initiated by a discharge 

from Tesla transformer, this initiates a chain argon atom ionization and thus the formation of 

plasma. The plasma therefore is not energy self-sufficient and it must be constantly supplied with 

energy. The energy is brought into plasma from a high-frequency generator by induction coupling, 

where the coil represents the primary transformer coupling and the plasma itself the secondary 

coupling. The resulting plasma is in the form of local thermodynamic balance, several zones are 

apparent in its thermal profile, of which the analytical zone and the initial light zone are analytically 

significant. The carrier gas makes a so-called analytical channel into the plasma into which both the 

carrier gas and the sample are brought. Because the actual temperature in the plasma ranges 

6 000 - 10 000 °C, the solvent starts to evaporate when the aerosol sample is brought in, 

subsequently the molecules break down to free atoms, and electron excitation occurs in the free 

atoms.  

 

Description of the device Optima 8000 Perkin-Elmer 

It is a sequential optical emission spectrometer with inductively coupled plasma, the device allows 

the so-called dual plasma monitoring; radial and axial. The radial view of plasma is perpendicular to 

the axis of the plasma discharge. The radial plasma imaging has lower occurrence of the 

interference, however, the limit of detection is thus increased.  In axial plasma view, the light from 

the discharge axis is registered. This imaging is associated with a greater occurrence of interference, 

but it can achieve lower assessment limits. Generally, the axial plasma view is used in samples that 

are poor in matrix and require low detection limits (drinking water), the radial view is used 

especially in samples with a rich matrix (soil digest and wastewater).  

The device has a concentric nebulizer consisting of two concentric capillaries. The internal capillary 

brings in the sample, and the external capillary brings the carrier gas. The sample exiting at the end 

of the capillary is nebulized by the flow of the carrier gas. The aerosol is then carried into Scott’s 

spray chamber, a double tube, where aerosol carried by the carrier gas enters the inner tube and 

must pass through the whole inner tube and return along the external tube up to the place where the 

injector is connected. Only the smallest aerosol dropplets stay in the carrier gas flow for this whole 
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passage, the other dropplets collide into the wall of spray chamber and pass into waste.  

The device is managed by the software ICP WinLab 32. The software allows not only for the device 

management, but also for adjustment of the measured spectra, including marking the points of 

background correction and recalculating the measured results after spectrum adjustment. Before the 

measuring, a suitable method must first be created or selected. The methods contain data necessary 

to maintain the plasma, such as gas flow and power input into plasma. They also contain data 

related to the measuring itself, especially wavelength of the emission lines of the measured 

elements, the sample flow, time for plasma stabilization between the individual samples, and 

washing time. The methods also contain data related to the assessment, such as position of the 

emission line maximum, points of background correction, and concentration of analytes used in 

calibration solutions. 

 

Optical emission spectrometry with inductively coupled plasma – practical part 

To operate the device ICP-OES Optima 8000, turn on the flow of air into the air jet that regulates 

the discharge. The pressurized air is brought in by an air compressor place in a sound insulation 

box. The device must be also be cooled which is done by a closed water cooling system placed in 

the hallway in front of the laboratory. External suction is placed above the waste outflow. Use the 

following procedure when turning on the device: first turn on the external cooling system, then open 

the main inflow of argon and the left cock on the gas flow distributor, then turn on the compressor 

delivering pressurized air into the air jet. Then turn on the green button by the door to start the fume 

hood, and finally turn on the ICP-OES spectrometer itself and the managing computer. 

Before running the device, stretch the loosened tubes of the peristaltic pump, the tubes must be 

correctly placed, if they are outside of the pressure block the tubes may be destroyed by tearing. If 

the tubes are placed in reverse order, i.e., the inflow tube is counter clockwise and the waste tube 

clockwise, the spray chamber will fill up with fluid and fatal plasma destabilization will occur, 

resulting in its extinguishment. Before “igniting” the plasma, it is possible, by using the managing 

software WinLab32, to start only the peristaltic pump, allowing for immediate check of the tube 

placement and their correct function. Thus the device is ready to measure and you can start to 

“ignite” the plasma. All basic device parameters can be defined by means of the WinLab32 

software. After starting the software, the plasma is initiated by clicking on the button ON in the 

menu “plasma control”. The basic managing information for the running the device during 

measuring is saved in the method. Open the method by the order “open”, then select the tab 

“methods” and select the required method in the menu. The method defines basic plasma 

parameters – the flow of the plasma, auxiliary, and carrier gas, the generator output, and there are 

tabs to select the measured elements by selecting directly the individual wavelength of their 



75 

emission lines. You can also define the direction of plasma view (axial, radial), the sample flow, 

washing time between the individual samples, and plasma stabilization time. After initiating of the 

plasma, let the device stabilize for 20 minutes. Then you can start the actual measuring. Select the 

required analytes in the method and calibrate the device. The calibration is done by analysing the 

blank and the appropriate standard with the correctly selected concentration of the measured 

analyte. First analyse the blank and then analyse the standard (usually the standard contains the 

analyte in the concentration 10 mg/l). To verify, a control sample is analysed, containing 1 mg/l of 

the measured analyte. The control sample is then included in the series of the analysed samples as 

needed. The control sample allows you to notice system instability on a timely basis (nebulizer 

stoppage, etc.). When analysing samples, periodic control sample or blank analysis must be done 

between the samples as necessary.  When analysing unknown samples, analyse again the control 

sample and the blank sample. The data is automatically periodically saved and displayed in the 

window “results”, after the measuring is completed, print the data by clicking on the window 

“results”, the menu “print” in the file menu, and then “active window”. Let the device wash for 

about 15 minutes with 3% nitric acid. Turn the plasma off by clicking on the button OFF in the 

menu “plasma control”, close the managing software, loosen the tubes strapped into the peristaltic 

pump, turn off the spectrometer by the main switch on the side of the device, close the main gas 

intake and close the left cock on the gas flow distributor, then close the waste outflow, the 

compressor, and the cooling system. 
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Attachment no. 2 Table with leachability classification 
according to the Regulation 294/2005 

 

 

Parameter 

Class of leachability 

I IIa IIb III 

mg/l mg/l mg/l mg/l 

DOC 50 80 80 100 

Phenol index 0,1 - - - 

Chloride 80 1 500 1 500 2 500 

Fluoride 1 30 15 50 

Sulfates 100 3 000 2 000 5 000 

As 0,05 2,5 0,2 2,5 

Ba 2 30 10 30 

Cd 0,004 0,5 0,1 0,5 

Cr total 0,05 7 1 7 

Cu 0,2 10 5 10 

Hg 0,001 0,2 0,02 0,2 

Ni 0,04 4 1 4 

Pb 0,05 5 1 5 

Sb 0,006 0,5 0,07 0,5 

Se 0,01 0,7 0,05 0,7 

Zn 0,4 20 5 20 

Mo 0,05 3 1 3 

RL 400 8 000 6 000 10 000 

pH - ≥6 ≥6 - 
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