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METODY STANOVENI' PLYNNÝCH ANORGANICKÝCH
IMISť

J. Novák, HMÚ, Ústí nad Labem

V oboru výzkumu a měření čistoty ovzduší - imise anorganických
komponent - se neobejdeme bez citlivých a selektivních analytických
metod. Nejstaršími metodami pro sledování anorganických imisí jsou
metody absorpční fotometrie. Jsou používány tym, kde je požadováno
diskontinuelní sledování komponent, např. pro sledování a výzkum difú-
ze příměsí /SO„/, pro sledování časoprostorového rozložení a zatížení
oblasti, pro trendy znečištění, analýzu Černých epizod, v neposlední
řado pak pro sledování suché a mokré depozice. Obvykle je mořená kom-
ponenta zachycována absorpčním médiem /nejčastčji kapalné médium,
někdy pevný sorbent/ a po odběru laboratorně analyzována.

V současné době jsou pro nejzávažnější plynné a některé nevnc a
kapalné komponenty volného ovzduší /SO , NO„, H_S, F , SO. , NO,, ,
NH,/ vypracovány vhodné metody. Z používaných fotometrů lze jmenovat
manuální výchylkový fotometr Spekol nebo automatický Auto-Analyzer
I. - II. Měření jsou prováděna v UV a viditelné části spektra, podle re-
akce komponenty s vybranými činidly a tím maxima na extinkční křivce.
Byly sestrojeny i automatické přístroje, jejich vlastnosti vsak nejsou
tak dobré /citlivost, rychlost odezvy/ jako u přístrojů s elektrochemic-
kým principem /Coulograph, Phillips, Picos/, nebo velmi citlivých
přístrojů založených na plamenové fotometrii nebo chemiluminiscenci
/Meloy, Bendix/. Všude tam, kde je však požadován jen diskontinuelní
odběr /průměrná hodnota koncentrace složky za určitou periodu/, je )í
absorpční fotometrie pro stanovení anorganických složek ovzduší nena- •;
hraditelná. Pro některé složky ovzduší např. F jsou vyvíjeny iontově - £ •
selektivní elektrody. Ke stanovení imise F /ve formě HF a aerosolo- II1

vých fluoridů/ je metoda již dobře propracována. Výhoda těchto metod (>
spočívá ve vysoké citlivosti a selektivitě. Další metody ke stanovení [\
imisí ve volném ovzduší, jako potenciometrie, voltametric, polarografie, Cí.
plynová chromatografie, jsou pro některé komponenty dobře propracová- "f
ny /např. lUS/, avšak vzhledem k náročnější instrumentaci, mnohdy í;
ne jednoduchému odběrovému kroku a jednotnosti metod a tím srovnání í.,í
nenašly širšího uplatnění. Některé konkrétní výsledky sledování vybra- %
ných složek jsou v referátu uvedeny. J ; i



SLEDOVÁNI' A T M O S F É R Y LIDARem

F . Zrcsk, Výzkumný ústav FMV, Praha

Při sledování atmosféry v poslední době stále nabývají na důleži-
tosti metody "remote sensing" respektive dlouhodobého monitorování
pomocí technik lidaru. Tyto techniky umožňují získat obraz tlakových a
teplotních poměrů v atmosféře, rozložení oblačnosti a stanovování
škodlivin ve formě prachu či aerosolů nebo v podobě plynů. Jejich spo-
lečným jmenovatelem je využití laserového zdroje záření a detekce lase-
rového paprsku po průchodu vstvou atmosféry.

Ve stručném přehledu budou uvedeny hlavní použité principy moře-
ní s využitím Miova a Rayleighova rozptylu pro určování vzdálenosti a
rozptýlené hmoty v atmosféře, dále analytické využití Ramanova rozpty-
lu, laserem indukované fluorescence a selektivní absorpce.

Bále bude uveden literární přehled lidarových zařízení s důrazem
na techniku diferenciální absorpce a diskutovány možnosti a limity pou-
žití uvedených technik.
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PROBLEMATIKA M ĚŘENl' IMISNÍCH KONCENTRACI' 1
NĚKTERÝCH ZÁVAŽNÝCH ŠKODLIVÝCH ELEMENTU ,'
V OKOLl' CHEMICKÝCH ZÁVODU V ČSR ;|

lng. Pavel Ságner, C S c , Chemoprojekt Praha i

Chemoprojekt Praha provádí od roku 1973 komplexní sledování ;j
koncentrace některých závažných škodlivin v lokalitách s mohutnou i,
průmyslovou činností. Byly sledovány následující složky v různých
kombinacích: NO , NO-, H„S a SO 2 . Výsledky se neomezovali' na pou-
ho konstatování množství škodlivin v imisích, ale v proměřované loka-
litě se důsledně sledovaly i meteorologické parametry, technologie
emitujících provozů a byly zjištovány koncentrace mořených eleniontu
v emisích. V průběhu ročního měření bylo získáno desetitisíce ťidajů,
které byly zpracovány statisticky na samočinném počítači a při koře- ,/,
lacích koncentračních údajů imisí s meteorologickými parametry, ,,
s emisními údaji a se směrovými analýzami byly získány informace o
stabilitě elementů za různého stavu počasí a identifikováni hlavní zne- .Í
čištovatelé v dané oblasti. ,

Při tomto měření byla rozhodujícím článkem kvalitní analýza
ultramikrokoncentrací sledovaných elementů, vzhledem k prováděným
půlhodinovým odběrům vzorků ovzduší. Velké kvantum získaných vzorků
bylo analyzováno na automatickém laboratorním analyzátoru Technicon i.
Autoanalyzer 11, který je založen na fotometrickém principu.

Je známo, že stanovení tak nízkých koncentrací výše uvedených
elementů je stále problematické a proto musela být provedena celá řada
výzkumných a ověřovacích pokusů, aby spektrofotometrická metoda vy- y
hovovala terénním odběrům. V následujících odstavcích budou velmi
stručně uvedeny nejdůležitější charakteristiky jednotlivých stanovení.

Stanovení H_S - metoda matylénové modři. Absorpční činidlo --V
alkalický roztok síranu kademnatého se sodnou solí karboxymetylcelu- _
losy. Používány výhradně kapilárové impingery. Citlivost 0,0057 mg/m .
Chyby nepřesahují v průměru - 10 % rel.

Stanovení NO - metoda Jacobs - Hochheizerova. Absorpce v ''••_
roztoku O,1N NaOIr v pečlivě vybraných fritových absorborech. Pro- \
blematické stanovení s těžko vyčíslitelnou chybou /Saltzmanův faktor, ';;
kolísavá absorpční mohutnost, špatná stabilita při delším skladování/. -fí
V současné dobo je podrobována r e v i s i . Citlivost 0,018 mg NO /m . v|

2 Stanovení NO_ - metoda redukce NO_ hydrazinem za katalýzy |
Cu iontů na N O 2 a jeho stanovení jako u NO . Stanovení bylo p r o - f
váděno ve stejném absorpčním roztoku jako u NO . Metoda byla ij
komplexně, i se stavením zařízení k autoanalyzátoru, vypracována v jj
Chejnoprojektu. P o odečtení hodnoty NO byla vypočtena koncentrace "J
NO„. Citlivost stanovení 0,013 mg/m . Částečně se projevují stejné íj
chyby jako při stanovení NO . ji
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Stanovení SO„ - metoda West - Gaoke. Lineární závislost
absorbance na koncentraci je splněna v omezeném úseku asi od 0,07 do
1,0 Mg SO_/ml. Vzhledem k relativně vysokému obsahu H„S v některých
lokalitách, oyla provedena rozsáhlá studie interferencí H„S při stanove-
ní SO_. Zjištěny vysoké interference zvláště při nízkých koncentracích
obou elementů. Citlivost stanovení 0,0049 mg/m .

V závěru uvádíme některé zajímavé výsledky a poznatky z doposud
prováděných měření:
a/ V některých oblastech, zvláště v Severočeském kraji, byly zjištěny
vysoké koncentrace H_S v imisích /O,255 mg/m roční průměr/.
1 v oblastech s minimálními evidovanými zdroji H_S byl roční průměr
0,019 mg/m .
b/ Roční průměty NO byly zjištěny ve všech oblastech relativně vyso=
ké /0,l06mg/m s intenzivním průmyslovým zdrojem, 0,067 mg/m
bez evidovaného zdroje NO / . Všude však byly v okolí vysokokapacitní
elektrárny.
c/ Zajímavé jsou výsledky koncentrací NO-, které jsou ještě vyšší než
NO /O.Uemg/m"5/. J

d/ Hodnoty SO2 jsou srovnatelné s koncentracemi.NO /O,O65 mg/m / .
e/ Stabilita sledovaných škodlivin je funkcí teploty a stavu počasí.
Hodnoty SO„ a NO mají maxima v zimním období bez ohledu na hodnoty
z evidovaných zdrojů. Koncentrace H_S má průběh opačný, s maximem
v letních měsících /průběh koncentraci z evidovaného zdroje byl právě
protichůdný/.
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O MOŽNOSTI DETEKCE METANU V ATMOSFÉŘE

P. Engst, ÚFCHE ČSAV

Lasei' radarové /íidarové/ detekční metody se stávají efektivním
nástrojem při zjištování atmosférického znečištění.

Jednou z možností aplikace těchto metod může být detekce úniku
zemního plynu z plynovodu. Jedná se o ekonomicky atraktivní způsob
detekce prováděný při kontrolních letech nad trasou plynovodu.
Pro použití byla zvolena především metoda iniciované fluorescence s
porovnáním metody diferenciální absorbce. Jejich odlišnost spočívá v
tom, že při první je detekována fluorescence na daném molekulárním
přechodu po její excitaci, zatímco při druhé metodě zjištujeme pokles
intenzity odraženého laserového záření.

Pro případ detekce metanu /převážná složka zemního plynu/ byl
jako excitační zdroj zvolen He-Ne laser na linii 3t39 »m v pulsním re-
žimu, který je schopen dodat puls o délce 1 us se Špičkovým výkonem
10 - 100 W. Pro požadovanou vzdálenost detekce 80 - 100 m by mohl
být splněn požadavek na detekci signálu při použití synchronní detekce.
Úkolem prvních experimentů bude posouzení detekční citlivosti apara-
tury a tím i reálnosti celého projektu.



MERANIE ÚČINNÝCH PRIEREZOV RAMANOVHO
ROZPTYLU

K. Sarka, Ústav anorganickéj chemie SAV, Bratislava

Meranie účinných pricrezov Ramanovho rozptylu bolo dlhé roky
na okraji zaujmu v oblasti vibračnej spektroskopie a získané výsledky
sa uplatňovali hlavně v teorii. S nástupom techniky "Raman-lidaru"
však infornmcie o účinných pricrozov získali veťký praktický význam,
protože sú potřebné pre určenie konccntrácic atmosforických škodlivin
touto technikou. Pri určení účinného prierezu Ramanovho rozptylu sa
při 90 geometrii zásadné vychádza z rovnice

kde <p0 a (f) je tok žiarcnia cxistujúceho a rozptýleného žjarenia,
N koncentrácia látky, L dl'zka tej časti laserového lťiča, z ktorej
rozptýlené fotony dopadá jú na detektor a Xlc priestorový uhol detektora.
V prednáške bude diskutované určenie veličin vystupujúcich na pravój
straně uvedenéj rovníce ako aj metody a techniky absolutného i relativ-
ného určenia účinného prierezu Ramanovho rozptylu.

1
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VYUŽITI' LUMINISCENCE PŘI ANALÝZE
ZNEČIŠTĚNÉHO OVZDUŠť

J. Jager, IHB Praha

Metody založené na měření luminiscence se v poslední době znač-
ně rozšířily pro svou selektivitu a citlivost. Přispěly k tomu i moderní
přístroje, na kterých můžeme změřit excitační a fluorescenční spektra
analyzované sloučeniny, na nejlepších z nich i spektra korigovaná. Vy-
soko selektivita fluorescenčních měření je dosažena vhodnou volbou vl-
nové délky excitačního nebo emisního záření. Citlivost i selektivitu sta-
novení můžeme často zvýšit snímáme-li fluorescenční spektra za velmi
nízkých teplot.

Při analýze atmosférických znečištěnin využíváme metod založených
na měření luminiscence v následujících případech:
1. Při analýze plynných znečištěnin-chemiluminiscenční analyzátory za-
ložené na specifické reakci plynné znečištěniny s jiným plynem přímo v
analyzátoru, za vzniku chemiluminiscenčního záření, jehož intenzita je
měřena.
2. Při analýze tuhých aerosolů
a/ Stanovení anorganické složky, hlavně kovů-fluorescenční analýza

pevných částic pomocí excitace X-paprsky. Citlivost a rychlost ana-
lýzy tímto způsobem umožňuje stanovit 30 prvků ve vzorcích odebra-
ných po 2 hodinách.

b/ Stanovení organických látek přítomných v extraktu organickým
rozpouštědlcm-bohatá škála látek hlavně polycyklických uhlovodíků
a jejich dusíkatých a kyslíkatých analogů, polycyklických karbazolů,
aliFalických uhlovodíků s dlouhým řetězcem apod.

3. Při detekci látek po jejich dělení vysokotlakou kapalinovou chromato-
grafií a plynovou chromatografií.

Při kvalitativním zjištování velmi malých množství organických
lálek ve znečištěném ovzduší používáme nejčastěji tonkovrstvou chroma-
tografii s detekcí látek pomocí jejich fluorescence bud přirozené, nebo
vyvolané po reakci na desce. Výhodou tohoto způsobu je možnost sledo-
vat změny zbarvení fluorescence za různých podmínek /vystavení desky
parám čpavku, trifluoroctové kyselině, různých zhášedel apod./. Při
kvantitativním stanovení atmosférických znečištěnin využíváme měření
intenzity fluorescence skvrn na tenké chromatografické vrstvě in situ,
měření fluorescence látek rozpuštěných v organických rozpouštědlech
tvíd za normální nebo velmi nízké teploty, v některých případech můžeme
využít k zvýšení selektivity stanovení efektu Špolského. Někdy je výhod-
né provádět měření fluorescence v protonizujícím prostředí, nejčastěji
vkonc. H„SO..

2 4
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POSLEDNÍ' POKROKY VE FOTOAKUST1CKÉ
SPEKTROSKOPII ATMOSFÉRICKÝCH ŠKODLIVIN

P- Lokaj, L. Parma, I. Pelant, P. Sladký
Matematickofyzikální fakxilta UK, Praha

Fotoakustický nebo optoakustický jev byl popsán nezávisle A. G.
Bellem, J. Tyndallem a W. C. Rontgenem /l/ už v roce 1881 K jeho
praktickému využití ve spektroskopii došlo poměrně nedávno /2/.

Nová experimentální metoda měření absorpce využívající akus-
tického /FA/ jevu spočívá na detekci artistického signálu, který je
vybuzen elektromagnetickým zářením dopadajícím na zkoumaný vzorek.
Modulované záření je absorbováno a část této absorbovaná energie prej-
de obecně intramolckulárními procesy na teplo, což vede ke vzniku modu-
lované tlakové vlny, kterou zaznamenáváme citlivým mikrofonem. Na obr.
1. je schematicky nakresleno uspořádání fotoakustického spektrometru
pro měření plynových vzorků /spektrofon/.

Nejideálnějšími zdroji záření ve FA spektroskopii jsou lasery.
Zvláště výhodné jsou laditelnc barvivové lasery, které mohou ve spojení
s nelineárními optickými materiály generovat spojitě laditelné záření od
ultrafialové až do blízké infračervené oblasti o spektrální šířce srovna-
telní s šířkou absorpční čáry v plynech.

Světelný paprsek bývá modulován mechanickým nebo elektrooplic-
kým modulátorem. Druhý způsob je výhodnější,poněvadž eliminuje vibra-
ce a s tím související akustické problémy při potlačování šumu.

FA celu. tvoří zpravidla mosazný válec zakryly okénky, jež jsou
zhotovena z materiálu, který je maximálně propustný pro daný obor vl-
nových délek. Jako detektor akustického signálu můžeme použít komerč-
ní citlivé elcktreiové mikrofony /např. 1/2 ' GR 1962 o citlivosti 7,9
mV/Pa/ nebo cylindrický kapacitní mikrofon /2/,\i nohož pokovená teflo-
nová folie tvoří membránu, která obaluje FA kyvetu,v jejíchž stěnách je
řada malých otvorů. Přes tyto otvory je detekována změna tlaku plynu
jako změna kapacity mezi kovovým pokrytím folie. Aby akustické šumy by-
ly minimální, je zapotřebí FA celu pečlivě izolovat od všech vibrací a
zvuků.

Výstup z mikrofonu je zesílen v předzesilovači a synchronním ze-
silovači /A/. Protože výkon záření dopadajícího do FA cely se muže
měnit jak s vlnovou délkou tak i v čase, je nutné tento efekí vykompen-
zovat. V experimentálním uspořádání na obr. 1. je Část záření A— 10 %/
odkloněno pomocí křemenné destičky do pyroclcktrickcho detektoru a
zesíleno v druhém synchronním zesilovači /B/. Výstup z obou zesilova-
čů je vydělen / A/B / a podíl nakreslen na zapisovači. FA spektrum v
této formo je normalizováno na fluktuace budícího záření.

Krcuzcr /2/ předpověděl, že s vysoce intenzivními zdroji laditel-
ného záření bude možno detekovat koncentrace plynu řádově až 10 .
Citlivost FA spektroskopie se podstatně zvýší naladěním modulační
frekvence excitačního záření do akustické resonance FA cely. Další
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zvýšení citlivosti dosáhneme několikanásobným průchodem záření kyve-
tou /3/. Nedávno Koch a Lahmann lA-l v důmyslnóm uspořádám, které
využívalo několikanásobný průchod ultrafialového záření barvivového la-
seru o výkonu 1 mW rezonanční FA celeni, detekovali SO„ ojíoncentra-
cích až do 0,12 ppb. Uspořádání, které navrhli, je obzvíašt výhodné
pro méně intenzivní zdroje záření. Clospy et al. JS/ pouZili k detekci
NOO pulsní Kirvivový laser /extrapolovaná citlivost 4 ppb/W. / , který
ladili v intervalu 4-50 nm až 680 nm. Patel /6/ pomocí spin - flip Ra-
manova laseru monitoroval stratosférický NO o koncentraci 10 ppb.

Na několika příkladech jsme demonstrovali vysokou citlivost FA
spektroskopie při detekci stopových množství nejrůznějších atmosféric-
kých škodlivin. Je nutno podotknout, že FA signál je úměrný pouze té
Části absorbované energie, která degraduje na teplo, tudíž je tato de-
teční metoda nejúčinnější v systémech s nízkým zářivým kvantovým vý-
těžkem na rozdíl od způsobů, které k detekci polutantů využívají jejich
fluorescenci, kde je naopak nejvýhodnější co největší kvantový výtěžek.
Další pokrok ve FA spektroskopii můžeme očekávat s vývojem výkonněj-
ších laditelných laserů.
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EXPERIMENTÁLNÍ USPOŘSDÍNÍ
FOTOAKUSTICKÉHO SPEKTROMETRU

ZDROJ
ZÁŘENÍ

BS - dělič paprsku
CH - modulátor
M - mikrofon

PD - pyroelektrický" detektor

AI - předzesilovač

A2/A3 - synchronní zesilovače



A N A L Ý Z A S R Á Ž K O V Ý C H VOD

B. Moldan, ÚÚG, Praha

Vypadáváni atmosférických srážek je nejdůležitějším samočisticím
procesem v ovzduší. Atmosférou projde ročně přibližně 5.10 g vody,
v průměru naprší a nasněží na čtverečný metr pevniny Severní polokou-
le 6,8 . lO^fi vody. V těchto 680 hektolitrech je rozpuštěno přibližně
700 mg sloučenin síry, 250 mg dusíku, 200 mg vápníku a chloru, 100 mg
sodíku, 50 mg draslíku a hořčíku, 20 mg železa a zinku, 5 mg olova,
3 mg mědi a manganu, 0,5 mg arsenu a 0,2 mg kadmia. Složení srážko-
vých vod obráží regionální vzorec znečištění ovzduší; ve shodě s uvede-
nými průměrnými hodnotami lze u nás předpokládat trojnásobné až pěti-
násobné hodnoty.

Složení vod jednotlivých, srážkových událostí se může lišit od
koncentrací odpovídajících uvedeným hodnotám až o řád směrem k niž-
ším hodnotám, až o dva řády směrem k hodnotám vyšším. I nejvýše mi-
neralizované vody /které například vyčistily stangnantní vzduchovou -
hmotu po delším bezsrážkovém období/ však představují extrémně z ř e -
děné roztoky; jejich rozborům je nutno věnovat maximální pozornost
zejména co do čistoty př i všech operacích /odběr, transport, prostředí
laboratoře/ a co do citlivosti pouzitj'ch metod1.

Nejpoužívanějšími analytickými postupy jsou metody spektrosko-
pické. P r o analýzu aniontů převažuji postupy spektrofotometrické, zej-
ména v automatizované podobě;. pro stanovení kantiontů se nejčastěji
používá atomové absorpční spektrometrie, plamenové i bezplamenové.
V laboratoři UUG se běžně stanovují jednotlivé složky těmito metodami:
pH - skleněná elektroda

Na"

K+

2+

Ca

- plamenová atomová absorpční spektrometrie

- plamenová atomová absorpční spektrometrie

- plamenová atomová absorpční spektrometrie

- plamenová atomová absorpční spektrometrie

Nit, - spektrofotometrie

NO_ - spektrofotometrie
ó

Cl - spektrofotometrie

SO. - spektrofotometrie

PO, - spektrofotometrie

Dále se používá bezplamenové AAS pro stanovení Pb, AI, Mn, F e .



ANALÝZA SRÁŽKOVÝCH VOD A ATMOSFÉRICKÉ SIRY

Z. Bartáčková - HMÚ Praha - OSOČO

V současné době je v Evropě věnována velká pozornost přenosu
atmosférických škodlivin na dlouhé vzdálenosti. Bylo zjištěno, že i
ČSSR je mezi hlavními emitory látek znečistil jících ovzduší v evropských
zorních.

Pro sledování dálkového přenosu některých látek v ČSR byla urče-
na meteorologická stanice Svratouch. Monitorují se zde následující kom-
ponenty :
a/ koncentrace SO_ v ovzduší
W obsah síranů v aerosolech
c/ obsah síranů, pH a vodivost v denních vzorcích srážek.
Dále se zde odebírají měsíční vzorky srážek a provádí se jejich celková
analýza. Pro analýzy byly vybrány vysoce citlivé analytické metody
/AAS, metody měřený iontově selektivními elektrodami, thorinová meto-
da pro stanovení SO. a pod. / . Vzdušný aerosol se zachycuje na papí-
rový filtr Whatman £Jb, impregnovaný KOH. Vyhodnocování se provádí
thorinovou metodou. Touto metodou se stanovuje i obsah síranů ve vzduš-
ném aerosolu, zachyceném na neimpregnovaném filtru Whatman 4-0.

Výsledné hodnoty jsou odesílány WHO a pro MMA EMEP. Koncen-
trace naměřené na stanici Svratouch jsou konfrontovány s hodnotami na -
měřenými v průmyslové oblasti /Ústí nad Labem/ a v městských aglome-
racích /Praha, Bratislava/.

íí
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STANOVENI Pb AAS VE SRÁŽKOVÝCH VODÁCH
POMOCI' ETA

J. Korečková, Ústřední ústav geologický, Praha

Stanovení Pb ve srážkových vodách bylo prováděno na přístroji
Perkin-Eliner 503 za pomoci grafitové kyvcty HGA-74« K zlepšení re-
produkovcitelností a zvýšení citlivosti stanovení Pb byl povrch kyvety
pokryt karbidem tantalu.

Úprava povrchu kyvety se provř.dí nadávkováním 50 yul vodné
suspenze Ta^O- a vyhřálím kyvety na maximální teplotu po dobu 15s,
čímž se Ta_Ór zredukuje na karbid Ta C. Proces se opakuje 2-3 krát.

VzorEy se dávkují do kyvety /obvykle 20 ul /s takto upraveným
povrchem a termicky se zpracovávají podle teplotního programu:

sušení
rozklad
atomizace

Při pipotáži 20 ul metoda dovoluje stanovit olovo ve srážkových vo-
dách od 2 u/l výše. Relativní směrodatná odchylka pro obsah 5
Pb je 4,8 %.

130°
500°

2600°

C
C
C

20 s
20 s
7 s

•Ě-
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VYUŽITI AAS PRO ST ANO V EN ť MET A LICK ÝC TI A
M E T A L O l D N l ' d l PRVKŮ VE SRÁŽKOVÝCH VODÁCH

P. Piischcl, VÚHU Most

V příspěvku jsou uvedeny způsoby analytického sledování obsahu
vybraných prvku v atmosférických srážkách /dešti, sněhu/, námrazo
různých oblastí CSSR. Pro stanovení barya, vanadu, chrómu, manganu,
zinku, mědi, kadmia, olova, stříbra a niklu je využíváno elektrolermie-
kc atomizace v atomizátorech vyrobených z molybdenu a wolframu.
Stanovení arsenu a selenu jo realizováno technikou převedení na toka-
vé hydridy natriumborhydridem a následnou atomizací ve vyhřálo T tru-
bici. Dosažení relativní meze postřehu jsou 2,3/.ig/l As aO,25/iR/'l So.
Nosným plynem je v obou případech bud argon nebo vodík. Pro stanove-
ní T!g je využito amalgamační techniky zachycení stanovované rtuti po
redukci vzorku natriumborhydridem, Rtut je po elektrotermickém vypu/.c-
ní z amalgamators stanovena v otevřeném systému. Díky originální, ale
i jednoduché konstrukci amalgamators i měřící kyvety je dosaženo vy-
soké citlivosti stanovení a pro rtut typický "memory efekt" se při tomto
způsobu vůbec ntíprojevuje. Relativní mez postřehu je 5 - 7 ng/l Hg.



DETEKCE A IDENTIFIKACE BAS1CKÝCH LÁTEK
z VODNÝCH PROSTŘEDÍ'
V. Kubclka, VŠCHT, Praha

Přednáška je věnována posouzení možnosti a omezení stanovení
velmi nízkých koncentrací basických látek ve vodách včetně vod málo
mineralizovaných /srážkové vody/. Na řado modelových roztoku byly
prověřeny meze detekce resp. meze postihu basických látek plynové
chroniatosrafie resp. přístrojového tandemu plynová chromalografie-
hmotová spektrometrie. Pro stanovení velmi nízkých koncentrací byly
použity některé předkoncentrační úpravy vzorků, jako je sorpce na
tuhý sorbent a to jak z kapalné tak z plynné fáze, dále pak převedení
dusíkatých látek na hydrochloridy, odpaření přebytečné vody a stano-
vení x>ak ve formě hydrochloridů a nebo po jejich rozloženi na volné
aminy. Vedle toho byla prověřena i metoda heat space užívaná velmi
často při analýze potravin a biologických materiálů vůbec. Výsledky
jednotlivých stanovení budou pak porovnány co se týče meze detekce
a identifikačního limitu.



POUŽITI' SPEKTROSKOPICKÝCH METOD PŘI i
ANALÝZE AEROSOLŮ i

J. Šantroch, Hydrometeorologický ústav Praha |

á
Chemická analýza aerosolů může využívat téměř všechny techniky i-i

kvalitativní i kvantitativní analytické chemie. Převážně se používá sto- | |
pová analýza, avšak také mikrochemická analýza nachází široké úplatně- -;j
ní. Klasické metody analytické chemie jako např. gravimetrické a titrač- >
ní metody jsou nahrazovány specielními, převážně fyzikálními a chemie- ]
kými analytickými metodami, které splnují-náročné požadavky na citli- ^ i
vost a selektivitu. t

Z klasických metod se v analýze aerosolů využívá spektrofotometrie, .]
která v poslední době díky automatickým zařízením pracujícím na spektro- J
fotometrickém principu se značně rozšířila. "•:

Z fyzikálně chemických metod se zdají být nejvhodnější atomová í
absorpční spektrofotometrie, aktivační analýza a rentgenová fluorescen- ;:
ční analýza. Avšak také další metody jako např. emisní spektrometrie,
plamenová fotometrie, polarografie mohou být s větším či menším úspě-
chem použity. -

V sotičasnosti se. v aerosolech určuje až 50 prvků v rozsahu 10
až několik desítek procent. Rovněž množství analyzovaného vzorku ko-
lísá od několika miligramů k několika gramům při použití zvláštního vel-
koobjemového vzorkovače.

Při hodnocení metod použitelných pro analýzu aerosolů je zvláštní
pozornost věnována otázkám citlivosti, selektivity, reprodukovatelnosti
naměřených výsledků, ekonomickým a provozním otázkám, možnosti auto- _ \
matizace, nárokům na množství vzorku a jeho úpravě a nárokům na ob-
sluhující personál a používané zařízení. •]£

V československých podmínkách se zdají být pro analýzu aerosolů %*
nejvhodnější atomová absorpční analýza a aktivační analýza. %



POZNATKY Z PROVOZU KOMPLEXNÍ MONITOROVACÍ
STANICE DISPERSNIHO ZNEČ1ŠTĚNÍATMOSFÉRY

B. Binek, ÚFCHE ČSAV,Praha |

Dlouholetý výzkum metod ke kvantitativní, kvalitativní a struktur-
ní analýze dispersniho znečištění atmosféry vyústil v realizaci stacio-
nární monitorovací stanice v Praze Malešicích. Kromě charakteristic-
kých meteorologických parametrů je optickým a elektronovým mikrosko-
pem určována distribuce aerosolových částic podle velikostí a jejich
strukturní charakter. Tyto hodnoty jsou korelovány s výsledky rozpty-
lových a absorpčních měření na dlouhých drahách ]ic-Ne laserového pa-
prsku, scintilační spektrální analýzy a polychromatického rozptylu na
jednotlivých částicích. Nízká konzistentnost výsledků ukazuje, že vý-
zkum přímých metod pro určování distribuce částic podle velikosti, ja-
ko jednoho ze základních parametrů charakterizujících znečištění atmo-
sféry, tvoří stále otevřený problém.

Určování hmotnostní koncentrace záchytem na filtrační materiál
ukázalo řadu známých potíží při vážení způsobených absorpcí vodních
par. Sledování dynamiky změn koncentrace v průběhu denního C3rklu
vyžaduje krátké odběry, přesnost vážení však co největší záchyt na ,
filtru. Při využití analytických AF-PC filtrů o účinné ploše 82 cm a *
a technicky únosného čerpacího zařízení je možno v 3 hodinových inter- |
valech prosát vzorek 100 m . Ještě větší objem je zapotřebí pro kvali- í
tativní chemické analýzy. Pro emisní a absorpční atomovou spektrální
analýzu na stanovení důležitých prvků /Pb, Cd, Ca, K, Fe, Tv, Ba, Na,
Sr, Li/ prosáváme 150 m v intervalu 3 hod, /ia plachu 133 cm" mem-
bránového ultrafiltru. Stejné objemy vyžaduje získání vzorků pro hmo-
tovou spektroskopii a ESKA.

Značná pozornost byla věnována způsobu odběru potřebného množ-
ství vzorkované atmosféry, aby byl zachován distribuční charakter
aerosolu. Měření ukázalo, že reprezentativní vzorky městského ovzdu-
ší za průměrných meteorologických podmínek je možno získat až z vět-
ších výšek nad povrchem země pomocí dobře dimenzovaného potrubí.

Komplexnost měřící techniky a velký počet měřících přístrojů
nutně vyžaduje převod hodnot na digitální výstupy a jejich automatickou .';
registraci. Použití klasických odběrových postupů znamená při nepře- j
tržitém měření neúnosně vysoký počet odborných pracovníků a pracov- . V
ního úsilí. V tomto směru budeme provádět příslušné úpravy většiny •;
monitorovacích zařízení. í

•{; • -i



t AKTIVAČNÍ' ANALÝZA AEROSOLŮ A PCPI'LKU

I.; I. Obrusník, Ústav jaderného výzkumu, Řež u Prahy

V úvodu jsou vysvětleny obecné principy metody aktivační analýzy.
Největší po/ornost je věnována metodě instrumentální neutronové akti-
vační analýzy /1NAA/, které je pro analýzu atmosférických škodlivin

."••'i používáno ncjčastěji. Analýza sestává z ozáření vzorků neutrony v ja-
V?: děrném reaktoru s následujícím měřením spektra záření gama spektro-
,;• | metrem s polovodičov3'm detektorem v různých časových intervalech od
ř í skončení ozařování.

; Obvykle volíme dva druhy ozařování: krátkodobé /2-10 min/ a
dlouhodobé /2-100 hodin/. Krátkodobým ozařováním lze v aerosolech a
popílcích obvykle stanovit prvky V, AI, Cl, Ca, 1, Mn a Ti, ozařováním
dlouhodobým pak prvky Na, K, As, Br, Srn, Ce, Th, Cr, Fe, Se, Zn,

; ' Co, Se, lig, Au, Ba, Sb, Eu atd./. Podrobněji jsou diskutovány mož-
\ nosti a omezeni metody aktivační analýzy pro stanovení důležitých to-
3 xických prvků jako As, Hg, Cd, Pb, Se atd. \
;'-' Závěrem je provedeno zhodnocení různých způsobů aktivační ana-

lýzy - INAA, fotonové aktivační analýzy a aktivační analýzy nabitými
částicemi a jejich srovnáni s ostatními analytickými metodami používa-
nými pro analýzu aerosolů a popílků.

I
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H M O T N O S T N O - S P E K T R O M E T R I C K Á METÓDA PRE
ANALÝZU AEROSÓLOV S ISKROVÝM ZDROJOM

T. Gál, katedra fyziky PF v Nitre

Z hľadiska výskumu znečistenia ovzdušia je dôležité poznať
7. akých chemických prvkov sú zložené jednotlivé aerosolové čiastočky,
ktoré sú vo vzduchu nad rôznymi priemyselnými a hospodárskymi
oblasťami. Aby sme tieto prvky určili, je potrebné si zvoliť takú analy-
tickú metodu, pomocou ktorej je možné vykonať jednak analýzu aj v prí-
pade malého množstva vzorky, jednak, aby táto metoda umožňovala prak-
ticky stanoviť s nie veľkou odlišnostbu hranice dokaznosti všetkých
prvkov periodickej sústavy. Táto druhá požiadavka vyplýva z toho, že
v počiatočnom štádiu výskumu pri analýze nemôžeme vedieť s akými
prvkami máme počítať. V konečnom dôsledku je dôležité aj to, aby túto
náročnú analýzu bolo možné vykonať za pomerne krátky čas. Uvedeným
trom požiadavkám najlepšie vyhovuje metoda iskrovej hmotnostnej
spektrometrie. Jediným nedostatkom tejto metody je 10 - 30 %ná presnosť
merania, ktorá pre túto analýzu je úplne vyhovujúca.

V prednáške obšírnejšie uvedieme princíp tejto metody merania a
výsledky merania odebraných vzoriek doma i v zahraničí.

I'
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MĚŘENI' Pb V M Ě S T S K É M AEROSOLU POMOCl' AAS

1. Tesařová, HMÚ Praha, OSOČO

Pro charakterizaci kvality ovzduší jak v městských, průmyslových
i pozadových oblastech je důležitým ukazatelem podíl kovových složek
atmosférického aerosolu. Jejich systematické usazování v živých orga-
ni zrnech působí mnohdy ireverzibilní negativní změny základních bioche-
mických syntéz.

Je obecně známo, že pro mostské znečištění je charakteristickým
prvkem olovo, dostávající se do atmosféry především z výlukových ply-
nů benzinových motorů. Jeho obsah lze stanovovat různě citlivými ana~
lytickými metodami z různě odebraných a preparovaných vzorků. V sou-
časné době je pro své značné výhody velmi doporučovanou metodou ato-
mová absorpční spektrometrie jak v plamenové, tak v bezplamenové
modifikaci.

Touto metodou byla na přístroji PER KIN ELMER 370, v acetylén
vzduchovém plameni změřena série zmincralizovaných /HMO_/ vzorků
odebraných na stacionární stanici Hydrometeorologického ústavu na
observatoři v Praze na Karlově /odběr byl proveden dle metodik UMÚ
pro gravimetrická stanovení - na filtry Synpor/ v zimním období 1977/78
a série vzorků odebraných při mobilním měření po Praze ve vybraných
dnech června 1977 a ledna 1978.

Tyto vzorky jsou součástí komplexního měření městského znečiš-
tění hlavního města Prahy.

1
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SLEDOVÁNI' OBSAHU OLOVA V PRAŽSKÉM OVZDUŠť
BEZPLAMENOVOU AAS POMOCI* VZORKOVAČE
FY VARIAN
D. Kolihová, O. Vyskočilová, R. Hlaváč, J. Olivová, VŠCHT Praha

Rostoucí obsah olova v ovzduší je středem zájmu hygieniků na ce-
lém světě, jedním z hlavních zdrojů znečištění je emise olova výfukový-
mi plyny benzínových spalovacích motorů. .,

Stanovení bylo dosud prováděno z objemů řádově m , t j . z celoden-
ních nebo alespoň několikahodinových odběrů vzorku. Vzorkovač ovzduší
fy Varian umožňuje sledování obsahu olova v malých objemech vzduchu,
nebot odpadá předběžná chemická manipulace a vzorek je chemicky i ter-
micky upravován přímo v atomizátoru během procesu analýzy.

Na vzorcích ovzduší z různě frekventovaných míst v Praze bylo
ověřeno, že pro stanovení obsahu olova postačí 0,2-2 1 plynného aero-
solu, takže pomocí tohoto zařízení lze dobře monitorovat zejména krát-
kodobé výkyvy koncentrace v závislosti na dopravní situaci, atmosféric-
kých podmínkách a pod.

Pro každé stanovení bylo během 30 min. provedeno 5-6 paralel-
ních odběrů. Přídavkem H-PO, přímo do kelímku byly všechny slouče-
niny olova převedeny na fosforečnan, takže poskytovaly jediný ostrý
absorpční pík. Mez detekce při použití čáry olova 283,3 nm je 0,20 ng
Pb, což při odběru 1 1 vzorku odpovídá hodnotě 0,2 ug Pb/m .

'••}
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SLEDOVÁNI' RTUTI V AEROSOLECH OVZDUŠl'
ATOMOVOU ABSORPČNl' BEZPLAMENOVOU
SPEKTROMETRII ,

í

M. Hejtmánek, J. Doležal, E. Kopřiva, D. Šindelář ^ i
Oddělení instrumentální analýzy na katedře analytické chemie VSCHT ;t
Praha, ORGREZ pracoviště Most ">

Rtuf patří mezi toxické těžké kovy, které se dostávají do atmosfé-
ry také spalováním hnědého uhlí. Pozornost byla věnována vypracování
rychlé a citlivé metody pro sledování rtuti v aerosolech převážně kou-
řového charakteru, s nimiž se setkáváme v obydlených sídlištích, v
blízkosti tepelných elektráren, tepláren apod .

V práci jo popsnn odběr aerosolu prosáváním vzduchu membrá- ;
novým Filtrem SYNPOR a metoda stanovení rtuti atomovou absorpcí. •
Zařízení pro laboratorní stanovení rtuti se skládá ze dvou Částí: >

1. Spalovací křemenné trubice s oxidační katalytickou náplní,
kde se provádí v proudu kyslíku rozklad a spálení vzorku při 700 C.
Na výstupu trubice je elementární rtut zachycena ve formě amalgamy
na zlatě; konstrukce amalgamators a podmínky pro kvantitativní zachy- ^
cování stop rtuti jsou popsány.

2. Atomového absorpčního spektrometru, zkonstruovaného spociel- ;

ně pro analýzu rtuti bez plame novou atomizací. Zachycená rtut se uvolní :

zahřátím na 700 C a atomy rtuti se transportují konstantním proudem
vzduchu absorpční trubicí /kyvetou/. Současně se registruje závislost
absorbance na čáře rtuti 253,65 nm na čase. Přechodné absorpční
signály mají tvar ostrých píku, jejichž výška je přímo úměrná hmotnosti V
rtuti v předloženém vzorku. Závislost maxima absorbance na hmotnosti - .
lig je lineární asi do 35 ng Hg /absorbance asi jedna/. Směrnice závis-
losti byla zjištována jednak dávkováním známých množství elementární
rtuti ve formě nasycené páry při dané teplotě, jednak pomocí vzorků :^
hornin analyzovaných nezávislou metodou. Bylo nalezeno, že metoda dá- j
vá správné výsledky, použijc-li se ke kalibraci přístroje znánvýcli
množství rtuti ve formě nasycené páry. Citlivost metody pro 1 % absorp- i
ce je 0,15 ng Hg. Optimální hmotnost stanovované rtuti v navážce vzor- |
ku max. 0,5 g je v rozsahu 4-30 ng rtuti. Reprodukovatelnost stanovení |
při hladině 15 ng Hg a pro n=10 jo 4- rel. %. Doba jednoho stanovení jo i
15-20 minut. '\

V práci jsou uvedeny doposud získané výsledky obsahu rtuti v re- .:'
álných vzorcích aerosolů na Mostecku. Nalezené hodnoty koncentrací ;i
3-13 ppm Hg /=mg Hg.kg / potvrzují skutečnost, že kouřové aerosoly *;j
sazového charakteru jsou typické absorbenty, na nichž dochází k silné j
akumulaci rtuti z plynné fáze. Metoda bude použita k podrobnému sledo- §
vání rtuti v aerosolech ovzduší v závislosti na místě odběru, roční době $
a dalších faktorech. rl


