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                                                                        ABSTRAKT 

 

 

 

Předložená metodika popisuje stanovení izotopového složení chromu ve vzorcích z životního 

prostředí. Stanovení izotopů chromu se provádí na multikolektorovém hmotnostním 

spektrometru s indukčně vázaným plazmatem. Změny v izotopovém složení chromu 

v důsledku oxidačně-redukčních pochodů a/nebo fyzikálních procesů (sorpce/desorpce apod.), 

odehrávajících se v přírodě, jsou velmi malé a k jejich detekci je třeba vzorek zbavit 

matričního složení. Oddělení, separace matrice vzorku vždy předchází vlastnímu stanovení. 

Separace se provádí na iontovýměnné koloně a s výhodou se využívá odlišného chemického 

složení troj- a šestimocného chromu. K převodu mocenství oběma směry je nově využito 

stejného činidla – peroxidu vodíku. Při stanovení izotopů je nutné pracovat ve vysokém 

hmotovém rozlišení, aby bylo možno eliminovat polynomické interference. Izobarické 

přeryvy jsou potom korigovány metodou matematické korekce.   
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1.  Úvod 

 

Metodika přípravy vzorků chromu pro izotopovou analýzu a metodika stanovení poměru 

četnosti stabilních izotopů pomocí hmotnostní spektrometrie je výsledkem výzkumného 

projektu TA010210055, financovaného Technologickou agenturou české republiky (TAČR). 

Projekt používá izotopy chromu jako indikátor samočištění kontaminovaných podzemních 

vod. 

Izotopy jsou atomy téhož prvku, které se liší počtem neutronů v jádře. S neutrony je spojena 

zhruba polovina hmotnosti celého atomu. Jeden nebo dva neutrony navíc znamenají odlišnou 

reakční rychlost daného izotopu. Těžší izotop s vyšším počtem neutronů zpravidla reaguje 

pomaleji. Pokud se izotopové složení produktu a výchozí látky liší, hovoříme o izotopové 

frakcionaci. 

Rozlišujeme dva typy užití stabilních izotopů. Tyto způsoby se liší přítomností nebo 

nepřítomností izotopových frakcionací. Pokud neexistují frakcionace, používáme izotopy k 

identifikaci zdrojů znečištění. Podmínkou je, že zdroje se musí lišit svým izotopovým 

složením, např. z důvodu různého genetického typu ložiska. Pokud existují frakcionace, 

používáme izotopy jako diagnostický nástroj. Prokáží přítomnost procesu v nově studovaném 

systému nalezením typické frakcionace. 

Izotopová geochemie tradičně užívala dvou metod hmotnostní spektrometrie: IRMS pro 

stanovení izotopového složení lehkých prvků (H, C, N, O, S)                       

a TIMS pro stanovení izotopového složení těžkých prvků (Rb-Sr, U-Pb, K-Ar, Sm-Nd, Os-

Re). Po celá desetiletí převládal názor, že izotopové frakcionace těžkých prvků jsou 

zanedbatelně malé. Tento názor vycházel z jednoduchého výpočtu: jeden nebo dva neutrony 

navíc v jádře atomu lehkého prvku tvoří poměrně velké procento celkové hmotnosti jádra a 

projeví se v rychlostech jednosměrných reakcí. Jeden nebo dva neutrony navíc v jádře 

těžkého prvku naproti tomu tvoří zanedbatelné procento celkové hmotnosti a frakcionace 

nejsou měřitelné. S příchodem multikolektorového hmotnostního spektrometru s plazmovým 

zdrojem (MC ICP MS) se stalo technicky schůdným měřit a interpretovat ony „malé“ 

frakcionace těžkých prvků. Začala nová kapitola v rozvoji geochemie. Z 83 v přírodě se 

vyskytujících chemických prvků mají celé tři čtvrtiny dva nebo více izotopů. Variací v 
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izotopovém složení těchto prvků lze užít v celé řadě geovědních disciplín (biogeochemie, 

globální změny, disperze polutantů v životním prostředí, paleoklimatologie, lékařská 

geologie, planetární geologie, vznik a vývoj života, vývoj zemského pláště a kůry, geneze 

nerostných surovin). Převážná část periodické tabulky prvků se díky MC ICP MS stala 

předmětem zájmu izotopové geochemie.  

Předkládaná metodika ke stanovení poměru četnosti izotopů toxického chromu byla 

připravena v první environmentální laboratoři ve Střední Evropě, která je vybavena přístrojem 

MC ICP MS. Tato laboratoř byla uvedena do provozu v České geologické službě v roce 2010. 

Je určena jednak pro výzkumné laboratoře, zabývající se problematikou redukce toxické 

formy šestimocného chromu, jednak je rovněž využitelná pro komerční sféru.  

 

2. Srovnání novosti postupů oproti původní metodice 

 

Šestimocný chrom je na iontové koloně kvantitativně sorbován. Při stanovení izotopového 

složení celkového chromu ve vodách (CrVI a CrIII) je nutné nejprve podíl trojmocného chromu 

převést na šestimocný. Na koloně, po oddělení matričního složení vzorku od sorbované frakce 

šestimocného chromu, je třeba desorbovat šestimocný chrom z kolony převedením zpět na 

trojmocnou kationtovou formu.  

V předchozích vyvinutých metodikách separace šestimocného chromu pro účely stanovení 

izotopového složení (např. Schoenberg et al., 2008), byly pro účely oxidace trojmocného 

chromu ve vzorku a redukce šestimocného chromu na koloně použity časově náročnější a 

ekonomicky nákladnější postupy. K oxidaci se v předchozím postupu dle Schoenberga et al. 

(2008) využívalo peroxodisíranu amonného za horka (120-130°C) po dobu 2h, k redukci 

potom kyseliny siřičité.  

V naší zavedené metodice používáme pro oxidaci a redukci stejného, relativně levného a 

rychlého postupu, který navíc nezavádí do systému další nežádoucí látky z hlediska 

analytického stanovení izotopových poměrů chromu. Tento postup je založen na odlišné 

reakci peroxidu vodíku s chromem v závislosti na pH. V neutrální nebo slabě alkalické oblasti 
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peroxid vodíku oxiduje trojmocný chrom na šestimocný, zatímco v kyselé oblasti redukuje 

šestimocný chrom na trojmocný. Obě tyto reakce probíhají za laboratorní teploty a trvají 

pouze několik minut. Naším postupem je výrazně uspořen čas a náklady na energie. Pokud je 

pro redukci použita kyselina siřičitá, jako tomu je u předchozích postupů, jsou produktem 

reakce sírany, které vytvářejí následně při stanovení na multikolektorovém hmotnostním 

spektrometru polyatomické interference. Sírany je třeba proto oddělit v druhém kroku 

separace. V našem postupu využívajícím peroxid vodíku, nejsou-li sírany součástí původního 

složení vzorků, odpadá druhý krok, neboť peroxid vodíku se rozkládá na vodu a kyslík, které 

nemají žádný negativní vliv na stanovení izotopů. 

První část metodiky (separace chromu na chromatografické koloně) je využitelná pro přímý 

odběr vzorků vod v terénu (viz přiložená fotografie odběru vzorků). Zachycený šestimocný 

chrom na koloně je stabilní a není nutné vzorek vody alkalizovat a transportovat zchlazený a 

do 24 h zpracovat, jak ukládá ČSN EN ISO 5667-3 pro odběr šestimocného chromu ve 

vodách, což představuje další výrazné ekonomické úspory.  

 

3. Separační metodika pro chrom (Cr) 

 

Příprava vzorků (obecně) 

Horninové vzorky po rozkladu rozpuštěné v 6M HCl – potřebný ekvivalent Cr (cca 5 µg) 

naředíme na 0,1M HCl (pokud by byl příliš velký, odpaříme), pomocí NH4OH nebo NH4Cl 

zvýšíme pH na asi 7 a přidáme kapku H2O2 (oxidace CrIII na CrVI). Pokud vzorek takto 

upravujeme, místo 0,1M HCl používáme H2O – v kyselém prostředí by se Cr opět redukoval. 

Postup přípravy separace na koloně s ionexem 

1) Ionex (AG1-X8) namočíme do vody (poměr ionexu a vody není důležitý) a dávkujeme 

cca 3 ml vzniklého roztoku (cca 1,5ml ionexu) do kolony (obr.1). Vodu necháme 

protéct. 
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2) Čištění ionexu – kolonu naplníme po okraj 6M HCl a necháme protéct (minimální 

množství kyseliny odpovídá objem ionexu, čili v tomto případě cca 2 ml) . 

3) Kolonu naplníme vodou a necháme protéct do neutrální reakce.  

4) Dávkování vzorku (vzorek zneutralizovat) – celý vzorek (jakýkoliv objem) vylijeme 

do kolony. V případě, že je úkolem analyzovat izotopové složení obou forem chromu 

(celkový chrom), k převedení na šestimocný chrom nutno přidat cca 100 l H2O2 

k neutrálnímu vzorku. 

5) 30 min zahřívat (120°C) vzorek na topné desce za účelem rozloženi H2O2 (nebo ½ 

objem odpařit téměř do sucha a rozpustit ve vodě). 

6) Odseparování matrice vzorku – 20 ml 0,1M HCl. Prvních 5 ml dávkujeme po 1ml 

krocích, zbytek možno doplnit střičkou (není důležitý úplně přesný objem). 

7) Jímání CrVI (aniontů): 

      - 1 ml 6M HCl + 50 µl H2O2 (nechat protéct a asi 5 minut počkat) 

- 1 ml 6M HCl + 50 µl H2O2 

- 4 ml 6M HCl (už bez H2O2 redukce na CrIII je kompletní, jde jen o to Cr vymýt, 

případně bychom mohli použít i slabou kyselinu nebo vodu) 

- 4 ml 6M HCl 

8) Kolonu naplníme vodou a necháme protéct. 

9) Vzorky odpaříme (vzorky obsahující sírany nesmíme odpařit úplně do sucha, ale 

nechat cca 100 µl). 

10)  Druhá separace pro oddělení aniontů od Cr – k téměř odpařenému vzorku přidáme asi 

4ml vody (získáme zhruba 0,1M HCl) a vylijeme ho na stejnou kolonu. Eluát sbíráme. 

Přidáme ještě 1 a 5 ml 0,1M HCl (celkem tedy 10 ml). 

11)  Anionty nachytané na koloně vymyjeme opět 6M HCl (naplníme kolonu). 

12)  Kolonu naplníme vodou a necháme protéct. 



 9

(Poslední dva kroky nemusíme dělat, pokud kolonu nechceme používat znovu). 

 

 

 

Chemikálie: 

- Izotopově obohacené standardy  50Cr a  54Cr v množství 10 mg/l o čistotě minimálně 

90% a vyšší, pevná fáze – kov 

- Kyselina chlorovodíková 0,1 a 6M HCl (Romil, ultrapure), ředěná v deionizované 

vodě 

- Roztok 20% H2O2 (Romil, ultrapure) v deionizované vodě 

 

 

Obr.1. Separační kolona (Bio-Rad Econo-column) naplněná ionexem (Bio-Rad AG1-X8) o 

objemu 2 ml 
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4. Stanovení izotopových poměrů Cr na multikolektorovém 

hmotnostním spektrometru (MC ICP MS) 

 

Princip:  

Chrom má čtyři stabilní izotopy s relativní četností uvedenou v závorce, 50Cr (4,35%), 52Cr 

(83,79%), 53Cr (9,5%) a 54Cr (2,36%). Pro vyjádření izotopového složení se používá poměr 
53Cr/52Cr vyjádřený jako relativní odchylka od přírodního standardu, nejčastěji CRM NIST 

979 dle vztahu [1]. Izotopy 50Cr a 54Cr se využívají pro korekci hmotové odchylky 

spektrometru. Roztok obohacených izotopů 50Cr a 54Cr v určitém poměru se dávkuje 

k neznámému vzorku jako tzv. dvojitý přídavek (angl. double-spike). Princip metody 

dvojitého přídavku spočívá v možnosti korekce hmotové odchylky přídavku o známém 

složení a aplikace korekčního faktoru na zbylé izotopové poměry exponenciálně vzhledem 

k jejich hmotnosti. Jiný postup korekce hmotové odchylky pomocí střídání vzorku a standardu 

(angl. standard-sample bracketing) je rovněž možný, ale obecně poskytuje horší 

reprodukovatelnost a zároveň tak nelze korigovat možné změny izotopového složení 

neznámého vzorku v důsledku dosažení nižší výtěžnosti separačního kroku na 

chromatografické koloně. Empiricky bylo zjištěno, že k významným změnám dochází při 

snížení výtěžnosti pod 90%. Metoda korekce pomocí dvojitého přídavku poskytuje mnohem 

vyšší robustnost i při značných rozdílech poměru vzorek / dvojitý přídavek.  

δ(‰) = (IPVzorek – IPStandard) ⁄ (IPStandard × 1000)   [1] 

 

Chemikálie: 

‐  Izotopově obohacené standardy  50Cr a  54Cr v množství 10 mg/l o čistotě minimálně 

90% a vyšší, pevná fáze – kov 

‐  Koncentrovaná kyselina chlorovodíková 36%, 12M (Romil, ultrapure)  

‐  Roztok standardního referenčního materiálu Cr NIST 979 (oxid chromový) o 

koncentraci 10 mg/l 

‐  Roztok 2% HNO3 (Romil, ultrapure) v deionizované vodě 
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Postup přípravy roztoku dvojitého přídavku 

1) Jednotlivý standard obohaceného izotopu je nutné převést do roztoku. Provádí se za 

pomocí ředěné HCl 1:1 (6M) o objemu 10 ml za vyšší teploty (80 °C) na topné desce.  

Rozpuštění se provádí v uzavřeném systému teflonových nádob, které byly dopředu 

vylouženy za horka pomocí koncentrované HNO3. Reakce probíhá několik hodin a je 

nutný kvantitativní průběh. Kovová fáze standardu nesmí přijít do styku s oxidačními 

činidly, zejména s HNO3, jinak dochází k pasivaci povrchu a k zastavení rozpouštění.  

2) Po převedení do kapalné fáze se roztok odpaří na topné desce na zhruba 100 µl 

s následným přídavkem 100 µl koncentrované HNO3 (opakovaně 3x) tak, aby se 

zbytky HCl postupně a zcela oddestilovaly. Zbytek se po vychladnutí rozředí ve 100 ml 

2% HNO3. Takto je získán zásobní roztok jednoduchého přídavku. 

3)  Zásobní roztoky jednoduchých izotopově obohacených přídavků se smísí a vznikne 

tak roztok dvojitého přídavku. Poměr mísení je dán jednoduchou směšovací rovnicí dle 

pravidla, že 90-95% izotopů  50Cr a  54Cr je po přídavku k neznámému vzorku 

přírodního chromu původu z dvojitého přídavku a 90-95% izotopů 52Cr a  53Cr je 

původu ze vzorku.  

4) Koncentrace roztoku dvojitého přídavku se upravuje s ohledem na množství chromu 

v přírodním vzorku tak, aby bylo dosaženo dostatečného analytického signálu na všech 

detektorech (nejméně však 100 mV). Zpravidla minimální absolutní množství chromu 

v přídavku a ve vzorku dosahuje 1 µg a převádí se zpravidla do 5 ml. 

 

Postup analýzy izotopového složení Cr na MC ICP MS 

1) Spustit MC ICP MS. Analytický signál na m/z 52 (52Cr) by měl být ve vysokém 

hmotovém rozlišení při aspiraci roztoku 100 µg/l min. 0,5 V za použití X-konů a 

desolvačního nebulizeru. Desolvační nebulizer se používá s nulovým průtokem 

dusíku. 

2) Při stanovení izotopového složení Cr je nutné eliminovat polynomickou interferenci na 

m/z = 54 (40Ar14N) a izobarický překryv izotopu 54Fe a 54Cr. K eliminaci 

nespektrálních, matričních efektů slouží shora popsaný postup separace čisté 

chromové frakce. Postup eliminace polynomické a izobarické interference je popsán 

v samostatné části tohoto metodického postupu. 

3) Nastavení jednotlivých faradayových cel je uvedeno na obr. 2 spolu s postavením 

jednoduchých (neinterferenčních) a složených (interferenčních) píků.  
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Obr. 2. Postavení detektorů a zákryt píků. Vyznačeny jsou jednoduché a složené interferenční 

píky izotopů chromu 

 

 

4) Při nastavení detektorů je nezbytné dosáhnout maximálního možného zákrytu píků 

(koincidence píků) 

5) V nastavení metody je třeba zadat tyto izotopové poměry: 50Cr/52Cr; 53Cr/52Cr; 
54Cr/52Cr. Nastavuje se měření přístrojového šumu, tzv. baseline  v počtu 40x. 

Analytické měření sestává z 1 bloku po 40 cyklech. 

6) Měřená sekvence se skládá z měření samotného roztoku dvojitého přídavku, 

samotného roztoku NIST 979 a jejich vzájemné směsi v poměru 1:1 vždy tak, aby 

výsledná koncentrace byla 100 µg/l přidaných i přírodních izotopů. Mezi každým 

vzorkem je nutné měřit slepý pokus (2% roztok HNO3 v deionizované vodě). 

7) V průběhu měření je třeba kontrolovat stabilitu a úroveň signálu a stabilitu měřených 

izotopových poměrů. 

8) Po skončení měření se příslušné izotopové poměry vloží do pracovního listu pro 

výpočet korekce dvojitého přídavku tak, že do příslušného políčka jsou vložena data 

izotopových poměrů dvojitého přídavku, NIST 979 a směs NIST 979+dvojitý 

přídavek. Správnost stanovení je ověřena tak, že směs NIST 979+dvojitý přídavek by 

proti kalibraci pomocí NIST 979 a dvojitého přídavku neměla vykazovat odchylku od 

izotopového složení vyjádřeného jako 53δCr. 
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9) Průběžně, zpravidla každý 5-8. vzorek, se mezi měřené vzorky neznámého složení 

vkládá roztok NIST 979 s dvojitým přídavkem. Výsledky analýzy tohoto kontrolního 

vzorku se vynášejí do kontrolního grafu. Z hodnot jejich rozptylu je získána 

dlouhodobá, externí reprodukovatelnost metody (obr. 3). 

 

 

 

Obr. 3. Dlouhodobý záznam stanovení izotopového složení CRM NIST 979 a vnitřního 

standardu Cr NIST 

 

 

 

Řešení polyatomické a izobarické interference 

1) Polyatomická interference, 40Ar14N, na m/z = 54 se eliminuje pomocí vysokého 

hmotového rozlišení. Pík náležející analytickému signálu 54Cr je odlišen od 

interferenčního složeného píku (obr. 3). Při analýze je nutné pracovat na velmi úzkém 

rameni neinterferenčního píku a je třeba přístroj nechat delší dobu (alespoň hodinu či 

dvě) stabilizovat. Stabilizace se provádí zaváděním slepého pokusu (roztok 2% HNO3) 

s občasným spuštěním skenování píků na všech detektorech. 
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2) Izobarická interference 54Cr a 54Fe se řeší matematickou korekcí dle vztahu [2]: 

IA(54Cr) = IC(54M) – F × IB(56Fe) 

Kde  

‐  IA je čistý analytický signál 54Cr 

‐  IC je celkový signál složený z analytického a interferenčního signálu měřený jako 

příslušná odezva detektoru 

‐  F je experimentálně zjištěný korekční faktor získaný jako poměr intenzit signálů 
54Fe/56Fe 

‐  IB je intenzita signálu na m/z = 56 

Hodnotu je třeba získat rovněž jako čistý analytický signál náležející izotopu 56Fe, který je 

měřený zároveň s izotopy Cr dle bodu 1. 

 

 

Ověření správnosti analýzy: 

Správnost analýzy je kontrolována třemi faktory: 

1) Cr NIST 979 s dvojitým přídavkem proti kalibraci nevykazuje odchylky izotopového 

složení. 

2) Opakovaná stanovení vnitřního izotopového standardu (např. Cr NIST). 

3) Srovnávací stanovení se světovou renomovanou laboratoří. 
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                                            5. Oponentské posudky 

 

Oponentské posudky výše popsané metodiky vypracovali: 

     1)   Ing.Jana Ďurišová, Laboratoř geologických procesů 

           Geologický ústav AV ČR 

           Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 – Lysolaje 

 

      2)   Doc, RNDr.Ladislav Strnad, PhD., Laboratoře geologických ústavů 

            UK – Přírodovědecká fakulta 

            Albertov 6, 128 43 Praha2 

 

                                           

 

                       6. Uplatnění certifikované metodiky v praxi 

 

Tuto metodiku je možné může uplatnit stejnou měrou v privátním sektoru i v oblasti státních 

zakázek, např. v případech, kdy ze zákona stát zodpovídá za staré ekologické zátěže. 

Praktické uplatnění izotopových stanovení Cr jako nástroje k rozhodování o sanační strategii 

je možno realizovat na trhu poradenských služeb v oboru ochrany životního prostředí, na trhu 

hydrogeologických a inženýrsko-geologických prací, na trhu vrtných prací a na trhu 

sanačních technologií. Konkrétně bude tato metodika využita na Technické univerzitě 

v Liberci, v Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, na pracovišti doc. 

Miroslava Černíka. Protože klíčoví pracovníci z řešitelských institucí (ČGS a ČZU) aktivně 

spolupracují v aplikovaném výzkumu s řadou zahraničních odborníků (společné publikace se 
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zástupci 7 zemí – USA, Velká Británie, Německo, Izrael, Kanada, Francie a Švédsko), je naší 

ambicí proniknout s touto aplikací izotopové biogeochemie rovněž na zahraniční trhy. 

  

 

                                                 7. Závěr 

 

Výše popsaná certifikovaná metodika umožní poprvé v České republice provozní užití 

izotopové analýzy chromu. Laboratoř MC ICP MS České geologické služby se stává jednou z 

první pětice světových laboratoří, které toto stanovení úspěšně provádějí. První oblastí, která 

bude moci plně využít potenciál zde popisované moderní analytické metody, je hodnocení 

rizik spojených s šířením podzemní vody kontaminované toxickou formou Cr. Pokud 

izotopová stanovení Cr odhalí dynamicky probíhající samočištění kontaminovaných zvodní, 

není třeba investovat do nákladného chemického čištění vod. Tento typ výzkumu může mít 

přímý ekonomický přínos, neboť přispěje k efektivnímu rozhodování při alokaci zdrojů v 

ochraně přírodního prostředí. 
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Obrazová příloha 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Separace chromu na kolonách s ionexem přímo v terénu 
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Obr. 5: Multikolektorový hmotnostní spektrometr MC ICP MS v laboratořích ČGS v Praze 

             na Barrandově 
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