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Úvod 
 

Laserová ablace ve spojení s optickou emisní spektro-
metrií indukčně vázaného plazmatu  (LA-ICP-OES) je 
kombinovaná technika prvkové spektrální analýzy, která 
spojuje laserovou ablaci jako nástroj generování aerosolu 
z pevných vzorků s optickou emisní spektrometrií  ICP pro 
generování analytického signálu a jeho detekci. Výhoda 
přímého zavádění pevných vzorků do ICP výboje lasero-
vou ablací spočívá v eliminaci často časově náročných 
chemických rozkladů vzorků a v minimalizaci ztrát analy-
tů a kontaminace spojené s rozpou�těním. Laserová ablace 
představuje prakticky nedestruktivní vzorkovací techniku 
a nízké meze detekce ve spojení s ICP-MS, ICP-OES 
a LIBS umo�ňují stanovení prvků při ablaci plo�ky vzorku 
o průměru několika mikrometrů, často jediným pulsem1. 
Na měření optické emise z laserového mikroplazmatu 
generovaného na povrchu vzorku je zalo�ena spektrosko-
pie laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS − laser 
induced breakdown spectrometry). Ablace je termín, kte-
rým se označuje souhrn procesů probíhající při interakci 
laserového paprsku se vzorkem. Charakter tohoto procesu 
závisí na okolní atmosféře, vlastnostech laserového pa-
prsku a vlastnostech samotného vzorku. Pou�ívají se zpra-
vidla pevnolátkové nebo plynové lasery. Vzorkování lase-
rovým paprskem je umo�něno díky tomu, �e koherentní 
záření lze zaostřit na plochu o průměru jednotek a� stovek 

µm a v re�imu nanosekundových pulsů je dosa�eno hustot 
zářivého výkonu a� 109 W cm−2.  

Při interakci laserového paprsku se vzorkem dochází 
k destrukci materiálu a vzniku mikroplazmatu. Destrukce 
materiálu zahrnuje erozi, explozi, vymr�ťování částic, 
sublimaci, tvorbu aerosolu a dal�í procesy. Vzniklý aerosol 
mů�e být transportován do dal�ího excitačního a ionizační-
ho prostředí, jakým je indukčně vázané plazma (LA-ICP-
OES)2 zatímco emisi mikroplazmatu vyu�ívá metoda 
LIBS. 

K analýze pevných materiálů se v současné době pou-
�ívá nejčastěji roztoková analýza po rozkladu vzorku, vy-
lou�ení půdních vzorků, nebo vyu�ití spektroskopických 
technik jako je AAS (atomová absorpční spektroskopie), 
ICP-OES/MS (technika optické emisní spektroskopie 
s indukčně vázaným plazmatem/hmotnostní spektroskopie 
v indukčně vázaném plazmatu)3−6. K analýze pevných 
a prá�kových vzorků se vyu�ívá rentgenová fluorescenční 
spektroskopie (XRF) nebo techniky LA-ICP-OES nebo 
laserové ablace spojené s hmotnostní spektroskopií 
v indukčně vázaném plazmatu (LA-ICP-MS)7−9. Spektro-
metrie laserem indukovaného mikroplazmatu byla pou�ita 
například pro charakterizaci prvkového slo�ení povrchu 
a vnitřní struktury daugerreotypů z 19. století10. Metodou 
LIBS a UV a IR spektrometrií byly popsány a identifiko-
vány pigmenty, mající podobné zbarvení, ale odli�nou 
chemickou strukturu, v iluminovaném rukopisu pocházejí-
cím z 12. a 13. století11. Podobná analýza byla provedena 
u keramických materiálů, �perků a kovových artefaktů. 
U těchto vzorků byla provedena kvalitativní a semikvanti-
tativní analýza prvkového slo�ení12. Technika LIBS byla 
vyu�ita i při studiu vzorků kalcifikovaných tkání a při 
analýze ocelí2,13. Také byly popsány principy metody pro 
povrchovou analýzu a hloubkové profilování14. S vyu�itím 
femtosekundových laserů byly získány hloubkové profily 
vzorků Cu-Ag a TiN-TiAlN na křemíku a �eleze15. Vyu�ití 
metody bylo zkoumáno i v oblasti identifikace bakteriál-
ních kmenů16. 

Cílem této práce je porovnání signálů LA-ICP-OES 
a LIBS vybraných prvků při ablaci různých materiálů pro 
případné vyu�ití pro přímou spektrální analýzu těchto typů 
vzorků. Pro tyto experimenty byly v prvním přiblí�ení 
vybrány různé typy standardů skel a půdní tablety jako 
příklad. Byly sledovány korelace signálů jednotlivých 
prvků v závislosti na obsahu ve vzorcích. V případě skel je 
demonstrován výrazný matrix efekt vedoucí v extrémních 
případech a� k obrácení směrnice kalibračních křivek, 
zatímco u půdních tablet lze vysledovat rozumné korelace 
vyu�itelné k případnému stanovení obsahu prvku. V pří-
padě metody LA-ICP-OES lze pou�itím porovnávacího 
prvku značně eliminovat nepříznivé matrix efekty, co� 
naznačuje, �e stechiometrie prvků v aerosolu transportova-
ného do ICP plazmatu zůstává zachována a �e je i zacho-
vána �iroká lineární odezva ICP-OES jako detektoru abla-

 
* Michaela Galiová, Veronika Mo�ná a Alice Staňková získaly zvlá�tní cenu poroty v soutě�i O cenu firmy Merck 2005 za 
nejlep�í studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie.  
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tovaného materiálu. V případě signálu LIBS jsou děje 
vedoucí k matricovým efektům slo�itěj�í a nelze je jedno-
duchým způsobem s pou�itím porovnávacího prvku od-
stranit.  

 
 
Experimentální část 

 
L a s e r  a  a b l a č n í  s y s t é m  

Pro měření byl pou�it pulzní Nd:YAG laser (Quantel, 
Brilliant, Francie) emitující laserové záření o základní 
vlnové délce 1064 nm s frekvencí pulsů 10 Hz. Jde  o pev-
nolátkový laser vyu�ívající modulace kvality optického 
rezonátoru (Q-modulace, Q-switch) pomocí Kerrova člán-
ku, s výstupními pulzy trvajícími asi 5 ns. S vyu�itím krys-
talů pro násobení frekvence bylo mo�né pracovat při vlno-
vých délkách 532 nm (druhá harmonická frekvence) 
a 266 nm (čtvrtá harmonická frekvence). V této práci byla 
pou�ita základní vlnová délka 1064 nm pro půdní tablety 
a  266 nm pro skla. Měření se prováděla v IČ oblasti 
s energií pulsů 120 mJ a v UV oblasti s energií pulsů 
10 mJ. K zaostření IČ laserového záření byla pou�ita skle-
něná čočka s ohniskovou vzdáleností 170 mm, k zaostření 
UV laserového záření křemenná čočka s ohniskovou vzdá-
leností 125 mm. Energie pulsů laseru byla měřena pomocí 
monitoru energie/výkonu laseru Nova (Ophir Optronics, 
Izrael). 

Vzorky byly upevněny v dr�áku, který byl připevněn 
k  XY translátoru s programovatelným pohybem. K pohy-
bu slou�il translátor OWIS (Německo) řízený softwarem 
Galil (USA). Laserová ablace byla prováděna buď do bodu 
anebo vzorek vykonával pohyb po kruhové dráze 
s poloměrem 2 mm.  

Pro analýzu byla pou�ita ablační komora o objemu 
16 cm3, která byla umístěna tak, �e laserový paprsek dopa-

dal na povrch vzorku pod úhlem 72 °. Ablační komorou 
proudil nosný plyn, který odná�el ablatovaný materiál do 
ICP spektrometru Jobin-Yvon 170 Ultrace (Jobin-Yvon, 
Francie). Současně bylo snímáno a detegováno záření emi-
tované laserem indukovaným plazmatem. Experimentální 
uspořádaní je na obr. 1.  

 
I C P  

Aerosol vzorku byl z ablační komory transportován 
nosným plynem (argon) do plazmové hlavice ICP spektro-
metru JY 170 Ultrace (Jobin-Yvon, Francie) s laterálním 
pozorováním plazmatu. Průtok vněj�ího plazmového plynu 
byl 12 l min−1, průtok nosného plynu byl 0,6 l min−1. Dis-
perzní systém ICP spektrometru je vybaven monochromá-
torem typu Czerny-Turner s ohniskovou vzdáleností 1 m, 
jen� umo�ňuje sekvenční měření a polychromátorem kon-
strukce Paschen-Runge umo�ňující simultánní měření. Na 
monochromátoru byly měřeny spektrální čáry K a Na. 
K měření čar Mg, Si, V a Cu byl pou�it polychromátor 
(viz tabulka I).  

Obr.1. Experimentální uspořádání laserové ablace s optickou emisní spektrometrií indukčně vázaného plazmatu spojené se spekt-
rometrií laserem indukovaného mikroplazmatu  

vzorek 
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řídící  
jednotka 

klíčovací patice 
Hamamatsu C1392 

10 Hz 

  optický kabel 

Nd:YAG Laser Brilliant 

Jobin Yvon - Triax 320 

 
        fotonásobič    
       Hamamatsu R928 

osciloskop TDS 1012 

 Ar 

Tabulka I 
Vlnové délky analytických čar prvků stanovovaných ve 
vzorcích skel a půd metodou LIBS a ICP-OES 

Prvek LIBS [nm] ICP-OES [nm] 

Si 251,61 251,61 
Na 589,00 589,00 
K 766,49 766,49 
V 617,04 292,41 
Cu 521,82 324,76 
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Vyhodnocení signálu ICP-OES  
Ablace probíhala tak, �e laser byl pu�těn po dobu 13 s 

(kvůli záznamu LIBS signálu), poté byl vypnut na 40 s 
a pak znovu zapnut na 13 s. Tento postup se opakoval je�tě 
dvakrát. Výsledkem byl záznam 3 �píků�, které byly vy-
hodnoceny tak, �e od intenzity v maximu �píku� byla ode-
čtena hodnota pozadí získaná měřením ICP-OES signálu 
při vypnutém laseru (obr. 2). 

 
 

 
L I B S  

Emitované záření laserem indukovaného plazmatu 
bylo snímáno z ablační komory objektivem a vedeno 
optickým kabelem na vstupní �těrbinu monochromátoru 
TRIAX 320 v uspořádání Czerny-Turner s ohniskovou 
vzdáleností 320 mm. Ten byl osazen třemi mří�kami 
(68 × 68 mm) s 1200, 2400 a 3600 vrypy / mm, motorizo-
vanou vstupní a výstupní �těrbinou (s nastavitelnou �ířkou 
v rozsahu 0�2 mm s krokem 12,5 µm), fotonásobičem 
Hamamatsu R928 a klíčovací paticí Hamamatsu C1392. 
Ke spu�tění měření bylo vyu�ito impulsu řídícího modula-
ci (Q-switch) laseru. K registraci signálu prvků Si, Na, 
Mg, V a Cu (tabulka I) byl pou�it digitální osciloskop 
Tektronix TDS 1012, který byl připojen přes sériovou 
datovou sběrnici RS-232C k počítači. K transportu dat do 
počítače a k nastavení osciloskopu byl pou�it program pro 
počítačovou podporu osciloskopů Scope 6.1 (Tektronix). 

 
Vyhodnocení signálu 

Ka�dý signál byl získán průměrováním 128 lasero-
vých pulsů, přičem� ka�dý puls laseru představoval jeden 
emisní signál. Toto průměrování bylo prováděno digitál-
ním osciloskopem. Měření signálu na analytické čáře a na 
pozadí byla prováděna postupně a výsledný signál byl 
získán odečtením signálu pozadí od signálu na analytické 
čáře (obr. 3). Měření signálu v maximu analytické čáry 
i pozadí bylo provedeno třikrát, poka�dé v různých mís-
tech vzorku.   

 
V z o r k y  

Mo�nost pou�ití LA pro ICP-OES a LIBS byla 
testována na standardních vzorcích skel a půd. 
V případě skleněných vzorků bylo pracováno se stan-
dardy skel 2-THETA (tabulka II), v případě půdních vzor-
ků bylo pracováno se vzorky z mezilaboratorních porovná-
vacích zkou�ek Ústředního kontrolního a zku�ebního ústa-
vu zemědělského, Brno (tabulka III). 

Lisované tablety byly připraveny po mletí a homoge-
nizaci vzorku v kulovém mlýnku Pulverisette 7 (Fritsch, 
Německo). Po smíchání půdy s pojivovým materiálem (Ag 
prá�ek) v poměru 2:1 a přidání porovnávacího prvku 
(prá�ek GeO2, v konečném obsahu 0,2 g Ge na 10 g směsi) 
byla provedena homogenizace po dobu 60 min. Homoge-
nizovaný materiál byl následně lisován manuálním hyd-
raulickým lisem  Mobiko SP 2 do tablet s pou�itím ocelo-
vé formy vlastní konstrukce. Výsledné tablety o průměru 
12 mm a tlou�ťce 1 mm obsahovaly asi 2 g materiálu.  
Polyuretanové tablety byly připraveny z nízkoviskózní 
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Obr. 2. Způsob odečtu signálu ICP-OES; měřeno pro křemík 
(251,61 nm) ve vzorku U 15 (24,6 % Si). Odečteno pozadí před 
spu�těním laseru a intenzita signálu po spu�tění laseru. Energie 
pulsu laseru 10 mJ, rychlost průtoku argonu 0,6 l min−1, zaostření 
paprsku na povrch vzorku;      laser vypnutý,  laser zapnutý  
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Obr. 3. Časový průběh signálu LIBS atomové čáry K � 
766,49 nm (Imax.), pozadí při    765,49 nm (Ib) a rozdíl signálů 
v maximu a na pozadí (Imax � Ib). Měření vzorku U 15 (7,5 % K), 
průměrný signál zaznamenávaný po dobu 5 ms, průměrováno 
128 pulsů laseru, energie pulsu laseru 10 mJ, rychlost průtoku 
argonu 0,6 l min−1, zaostření paprsku na povrch vzorku 

Tabulka II 
Seznam pou�itých standardů skel firmy 2-THETA a jejich 
slo�ení 

Sklo Barva % Si % Na % K 
U 8 bezbarvé, průhledné 28,5 5,9 6,1 
U 12 bílé, neprůhledné 32,7 10,0 2,1 
U 13 hnědé, průhledné 33,4 10,0 2,0 
U 15 hnědé, průhledné 24,6 4,5 7,1 
U 34 světle zelené,  

průhledné 
32,6 6,9 4,5 

U 35 červené, průhledné 28,3 10,0 4,4 
U 37 tmavě modré,  

průhledné 
34,0 9,0 2,1 

U 39 bezbarvé, průhledné 33,9 11,4 0,5 
U 42 bezbarvé, průhledné 31,7 7,0 3,0 

odečet intenzity pro pozadí 
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dvouslo�kové pryskyřice PX 521HT (Axson). Vzorky půd 
byly po smíchání se slo�kou A (isokyanát) zhomogenizo-
vány a byla k nim přidána slo�ka B (polyol). Slo�ka A 
byla se slo�kou B smíchána v poměru 2:1. Následně byly 
vzorky vakuovány a vzniklá hmota byla nalita do lukopre-
nové (silikonový kaučuk) formy, která byla předehřáta na 
70 °C a v ní� byla hmota vlo�ena do su�árny na 1 h. Pak 
byla tableta ponechána ve formě ne� vychladla a následně 
byla vyloupnuta. 

 
R a s t r o v a c í  e l e k t r o n o v ý  m i k r o s k o p  

Pro měření kráterů vzniklých po pulsech laseru byl 
pou�it rastrovací elektronový mikroskop TESLA BS 340 
(Tesla Brno, Česká republika) s rozli�ovací schopností  
7 nm a 10�200 000 násobném zvět�ení. Jako osvětlovací 
systém slou�ila �havená W-katoda. Urychlovací napětí 
bylo 20 kV. Sekundární elektrony byly detegovány scinti-
lačním detektorem. Měření bylo provedeno při tlaku 5.10−4 
Pa po tříminutovém pokovení zlatem iontovým napra�ová-
ním při proudu 30 mA. 

 

Výsledky a diskuse 
 

V l i v  z a o s t ř e n í   
Významným parametrem ovlivňujícím podmínky 

ablace je zaostření laserového paprsku, které bylo optima-
lizováno pro získání maximální intenzity signálu.  

 
Laserové záření 266 nm 

Optimalizační měření bylo provedeno na standardu 
U 39  (Na 11,4 %) při vlnové délce 589,00 nm odpovídají-
cí atomové čáře Na. Vliv zaostření laserového paprsku na 
intenzitu signálu byl zkoumán v rozmezí 10 mm nad po-
vrchem vzorku a� 5 mm pod povrchem vzorku. Mezi jed-
notlivými měřeními byl vzorek posouván pomocí x,y-
translátoru. Signál byl zaznamenáván po dobu 10 µs po 
pulsu laseru. Maximálního signálu bylo dosa�eno při za-
ostření laserového paprsku na povrch vzorku. V ohniskové 
vzdálenosti čočky byla tedy provedena v�echna měření 
vzorků skel metodami LIBS i LA-ICP-OES. 

 
Laserové záření 1064 nm 

Měření bylo provedeno na vzorku půdy č. 5492 (204 
Cu mg kg−1) při vlnové délce 521,82 nm odpovídající ato-
mové čáře Cu. Vliv zaostření laserového paprsku na inten-
zitu signálu byl zkoumán v rozmezí 35 mm nad povrchem 
vzorku po 10 mm pod povrchem vzorku. Signál byl zazna-
menáván po dobu 10 µs po pulsu laseru. Maximální inten-
zity signálu bylo dosa�eno při zaostření laserového pa-
prsku 20 mm nad povrch vzorku. V této vzdálenosti čočky 
od povrchu laseru byla provedena v�echna měření půdních 
tablet metodami LIBS i LA-ICP-OES. 

 

K a l i b r a č n í  z á v i s l o s t i  
 

Vzorky skel 
Měření sady standardů skel bylo provedeno metodami 

LIBS a LA-ICP-OES po výběru analytických čar,  jejich� 
vlnové délky jsou uvedeny v tabulce I. U ka�dé emisní 
čáry měřené metodou LIBS byl proměřen profil této čáry.  

Bylo zji�těno, �e samotný signál křemíku není pou�i-
telný pro případné určení obsahu křemíku v případě obou 
metod, u metody LIBS byl dokonce pozorován pokles 
intenzity s rostoucím obsahem křemíku.  

Kalibrační závislost signálu draslíku získaná oběma 
metodami byla také shledána nepou�itelnou pro analytické 
účely. Proto byl pou�it signál křemíku jako signál porov-
návacího prvku. Z přepočtených kalibračních závislostí 
pro draslík (obr. 4) je patrné, �e výsledky získané metodou 
LIBS není ani takto mo�né pou�ít, neboť se uplatňuje ta-
kový vliv matrice, který přepočtem na porovnávací prvek 
nelze odstranit. U metody LA-ICP-OES přepočet na po-
rovnávací prvek křemík způsobil eliminaci vlivu matrice 
(tabulka IV) a kalibrační závislost je tak po přepočtu na 
křemík pro vyhodnocení obsahů draslíku ve vzorcích skel 
vyu�itelná.  

Tabulka III 
Seznam pou�itých vzorků půd (vzorky z mezilaborator-
ních porovnávacích zkou�ek Ústředního kontrolního 
a zku�ebního ústavu zemědělského, Brno) 

Číslo 
vz.  

Popis vzorku V  
[mg kg−1] 

Cu  
[mg kg−1] 

5213 glejová půda, kat. úz. 
Lomnice, okr. Jindřichův 
Hradec 

16,90 7,60 

5303 kambizem, kat.úz. Krásné 
Údolí, okr. Karlovy Vary 

89,00 30,60 

5692 černozem, Chrlice, 
okr. Brno město 

41,62 76,70 

5491 nivní půda, Dobroměřice, 
okr. Louny 

67,30 62,90 

5393 ilimerizovaná půda, Sytno, 
okr. Tachov 

54,30 23,00 

5617 černozem, Pasohlávky, 
okr. Břeclav 

16,99 14,31 

5492 fluvizem, Li�any u �atce, 
okr. Louny 

80,18 204,00 

5492 fluvizem 79,20 203,00 
5701 černozem, Věrovany, 

okr. Olomouc 
39,11 19,79 

5002 kambizem � červená, Malá 
Černoc, okr. Louny 

46,77 47,52 

5312 regozem, Bohy, 
okr. Plzeň 

26,50 12,19 

5616 černozem, kat. úz. Morav-
ský �i�kev, okr. Břeclav 

32,71 15,98 
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Podobně při sledování signálu sodíku ve vzorcích skel 
nebyla pozorována �ádná korelace s jeho obsahem a jako 
u draslíku do�lo při přepočtu na porovnávací prvek křemík 
k výraznému zlep�ení linearity a tak částečnému odstraně-
ní vlivu matrice pouze u metody LA-ICP-OES (tabulka 
IV).  

 
Vzorky půd 

Vzorky půd získané z kruhových testů byly stanoveny 
metodami LIBS a LA-ICP-OES na vlnových délkách uve-
dených v tabulce I. Metodou LA-ICP-OES byly kalibrační 
závislosti vyhodnoceny s přepočtem i bez přepočtu na 

porovnávací prvek, kterým bylo Ge. Z kalibračních závis-
lostí pro vanad v půdních tabletách lisovaných s Ag 
(obr. 5) je patrné praktické vyu�ití jak u metody LIBS, tak 
i LA-ICP-OES. U metody LIBS bylo dosa�eno lep�ího 
korelačního koeficientu. U tablet polyuretanových je citli-
vost stanovení vanadu oběma metodami ni��í (tabulka IV). 
Přepočet na porovnávací prvek Ge u LA-ICP-OES nezpů-
sobil pozitivní změnu na rozdíl od tablet lisovaných s Ag.  

V případě stanovení Cu byla pozorována lep�í citli-
vost u metody LA-ICP-OES jak u tablet lisovaných tak 
i polyuretanových. Přepočet na porovnávací prvek u této 
metody nepřinesl zlep�ení (tabulka IV).  

Analýza lisovaných tablet s Ag oběma metodami 
poskytuje lep�í výsledky ne� u tablet polyuretanových. 
Vět�í odchylky u polyuretanových tablet mohou být způ-
sobeny vlivem matrice. 

 
Krátery 

Interakcí laserového paprsku se vzorkem vznikají na 
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Obr. 4. Kalibrační závislost draslíku ve vzorcích skel metoda-
mi LIBS a LA-ICP-OES po přepočtu na porovnávací prvek 
(Si);  ICP-OES,  LIBS , 1) y = 0,1404x + 0,0036,  
R2 = 0,9386, 2) y = 0,0163x + 0,5157, R2 = 0,7252  
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Tabulka IV 
Hodnoty koeficientů determinace R2 kalibračních závislos-
tí po přepočtu a s přepočtem na porovnávací prvek (Si ve 
vzorcích skel a Ge vzorcích půd) 

Skla R2 
bez přepočtu na po-

rovnávací prvek (PP)  

R2 
s přepočtem na po- 

rovnávací prvek (PP)  

  LIBS ICP-OES LIBS ICP-OES 
Si 0,6114 0,3756 ~ ~ 
Na 0,0091 0,1672 0,3362 0,8387 
K 0,9701 0,1105 0,7252 0,9386 
Půdy 
LIBS 

R2 
tablety lisované s Ag  

R2 
polyuretanové tablety  

V 0,9910 0,9910 0,7178 0,7178 
Cu 0,9162 0,9162 0,6950 0,6950 
Půdy 
ICP-OES 

R2 
tablety lisované s Ag  

R2 
polyuretanové tablety  

 bez  
přepočtu 

s  
přepočtem 

bez  
přepočtu 

s  
přepočtem 

V 0,9550 0,9368 0,9492 0,7526 
Cu 0,9721 0,9603 0,9994 0,9720 

y = 0,0096x + 0,1454
R2 = 0,9827

y = 0,0101x + 0,0974
R2 = 0,955
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Obr. 5. Kalibrační závislost  pro vanad ve vzorcích půdních 
tablet lisovaných s Ag metodami LIBS a LA-ICP-OES bez 
přepočtu na porovnávací prvek; ICP-OES,  LIBS, 1) y = 
0,0096x + 0,1454, R2 = 0,9827, 2) y = 0,0101x + 0,0974, R2 = 
0,955  
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Obr. 6. Fotografie kráteru na povrchu vzorku skla a půdní 
tablety; a) výřez kráteru na povrchu vzorku U 34 zvět�ený 960krát, 
energie laseru 10 mJ, rychlost průtoku argonu 0,6 l min−1, zaostření 
paprsku (266 nm) na povrch vzorku, b) výřez na povrchu vzorku 
lisované půdní tablety 5701 po ablaci do kru�nice zvět�ený 160krát, 
energie laseru 120 mJ, rychlost průtoku argonu 0,6 l min−1, zaostře-
ní paprsku  (1064 nm) 20 mm nad povrch vzorku   

a                                             b 
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povrchu vzorku ablační krátery, jejich� snímky byly získá-
ny pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu.  

V případě standardů skel není kráter symetrický, lze 
tedy usuzovat, �e docházelo k nerovnoměrné ablaci, patrně 
vlivem nepravidelnosti laserového paprsku v UV oblasti 
(obr.  6a).  

Naopak je tomu u ablačních kráterů tablet půd 
(obr. 6b). U polyuretanových půdních tablet vznikly kráte-
ry s vět�í hloubkou ne� u lisovaných, co� dokazuje snad-
něj�í ablaci materiálu. 

 
 

Závěr 
 
Cílem práce bylo ověřit mo�nost pou�ití metod spekt-

roskopie laserem indukovaného mikroplazmatu a optické 
emisní spektroskopie v indukčně vázaném plazmatu 
s laserovou ablací pro stanovení vybraných prvků ve vzor-
cích skel a půd. 

Nejdříve byl sledován vliv zaostření laserového pa-
prsku na velikost měřeného signálu. Při sledování signálu 
prvků ve vzorcích skel byl laserový paprsek (266 nm) 
zaostřen na povrch vzorku a u půdních tablet (1064 nm) 
20 mm nad povrch vzorku. 

Pro jednotlivé prvky byly sestrojeny kalibrační závis-
losti. Při analýze skel byly tyto závislosti přepočteny na 
porovnávací prvek Si u obou metod LIBS a LA-ICP-OES. 
V případě analýzy půdních tablet byl tento přepočet prove-
den na Ge pouze u LA-ICP-OES. Půdní tablety byly ana-
lyzovány buď lisované s vnitřním standardem Ag a nebo 
polyuretanové.  

Závěrem se dá říct, �e při stanovení prvků ve standar-
dech skel metodou LIBS se uplatňuje velký vliv matrice, 
který nelze odstranit ani při pou�ití Si jako porovnávacího 
prvku. Vzhledem k různým vlastnostem vzorků skel je 
mechanismus ablace natolik odli�ný, �e naměřené signály 
neodrá�í obsah prvků ve vzorcích. Důvodem mů�e být 
nejen velký vliv matrice rozdílných vzorků skel pou�itých 
v této práci, ale i barevnost těchto vzorků, která mů�e způ-
sobit odli�nou míru absorpce laserového záření. Tmav�í 
vzorky mohou absorbovat vět�í část záření. 

 U LA-ICP-OES se uplatňuje také velký vliv matri-
ce, který lze naopak v tomto případě odstranit pou�itím Si 
jako porovnávacího prvku. Z tohoto hlediska je tato meto-
da pro stanovení vybraných prvků ve vzorcích skel vhod-
ná. 

U půdních vzorků bylo zji�těno, �e není nutné ani 
u metody LIBS ani LA-ICP-OES pou�ívat přepočet na 
porovnávací prvek (Ge). Pro stanovení vybraných prvků 
v půdních vzorcích je výhodněj�í pou�ití lisovaných tablet 
s Ag. 

 
Autoři děkuji Ministerstvu �kolství, mláde�e a tělový-

chovy České republiky za podporu projektu �Studium 
a aplikace plazmochemických reakcí v neizotermickém 
nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pev-
ných látek� MSM0021622411. 
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M. Galiová, V. Mo�ná, A. Staňková, K. Novotný 

and V. Kanický (Department of Analytical Chemistry, 
Faculty of Science, Masaryk University, Brno): Study of 
Laser - Sample Interactions of Glasses and Soils Using 
Laser-Induced Breakdown Spectroscopy and Optical 
Emission Spectroscopy  with Inductively Coupled 
Plasma 

 
The potentials of laser ablation used as an analytical 

tool for glasses and soils were studied by optical emission 
spectroscopy with inductively coupled plasma and laser-
induced breakdown spectroscopy. Glass samples were 
ablated by laser radiation at 266 nm. For ablation of soils, 
the 1064 nm laser radiation was used. Calibration curves 
were constructed for Si, Na, Mg and K in glass materials 
and for V and Cu in soils. 


