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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá posouzením vhodnosti infračervené spektrometrie pro 

identifikaci plastů a mikroplastů v půdách. Byly použity techniky DRIFT (difuzní reflektance) 

a ATR (zeslabená úplná reflektance). Pro analýzu byly připraveny směsi modelové půdy 

a čistého PET o různých koncentracích. Dále bylo hodnoceno 21 reálných vzorků půd a 

3 vzorky kompostů. Získaná data byla využita pro interpretaci infračervených spekter, 

vytvoření kalibračních závislostí PET s využitím metod ATR a DRIFT. Součástí práce bylo 

vyhodnocení validačních modelů s využitím spekter a základních půdních parametrů. 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the appraisal of the suitability of infrared spectroscopy for the 

identification of plastics and microplastics in soils. Available techniques were DRIFT (diffuse 

reflectance) and ATR (attenuated total reflectance). Mixtures of model soil and pure PET 

were prepared for analysis in various concentrations. Furthermore, a total of 21 samples 

of soil and 3 samples of compost were evaluated. The obtained data were used for 

interpretation of infrared spectra, creation of calibrations of PET using ATR and DRIFT 

methods. Part of the work was the evaluation of validation models using spectra and basic 

soil parameters. 
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1. Úvod 

Se zvyšující se produkcí plastů roste zájem o minimalizaci plastového odpadu v životním 

prostředí. Předpokladem k odstranění znečišťujících částic ze složek ekosystému je jejich 

identifikace. Proto je potřebné zvolit vhodnou metodu.  

V posledních letech vzniklo velké množství publikací zabývající se identifikací mikroplastů 

především z vodního prostředí a biologických systémů. Analýza půdy je však neméně 

důležitá, ač studií zabývající se identifikací mikroplastů z půdy vzniklo výrazně méně.  

Výhodou infračervené spektrometrie je především rychlá a spolehlivá analýza. Je velmi 

efektivní v případech, kdy je potřeba analyzovat velké množství vzorků. Součástí softwarů 

bývá i rozsáhlá knihovna spekter, která obsahuje i spektra syntetických polymerů. 

Cílem této práce je posouzení vhodnosti infračervené spektrometrie pro identifikaci 

mikroplastů v půdách. Literární rešerše pojednává o využití infračervené spektrometrie pro 

identifikaci mikroplastů v půdách a o současném stavu a možnostech identifikace 

mikroplastů v půdách. Součástí práce je experimentální měření modelových půd s obsahem 

mikroplastu PET a reálných vzorků půd a kompostů. 
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2. Teoretická část 

2.1 Problematika plastů 

Rostoucí celosvětová výroba plastů je doprovázena akumulací plastového odpadu v životním 

prostředí [1]. Životnost mnoha plastových výrobků je často relativně krátká. To platí zejména 

pro obalové materiály na jedno použití. Díky vlastnostem, které činí z plastu dobrý materiál 

pro spotřební výrobky: vodotěsnost, trvanlivost a odolnost proti opotřebení a biodegradaci, je 

plast také velmi perzistentní. Běžně používané polymery, například polyethylen a polystyren, 

jsou mimořádně odolné vůči biologickému rozkladu. Mezi společné charakteristiky plastů, 

které mohou bránit biodegradaci, patří vysoká molekulová hmotnost, hydrofobnost a zesílená 

chemická struktura. Proto je převážná většina vyrobených plastů stále přítomna ve složkách 

životního prostředí v nějaké formě. Právě tato perzistence způsobuje všudypřítomnost 

plastů, která způsobuje obavy ohledně ekologických dopadů na ekosystémy. Plastová 

podestýlka se vyskytuje v suchozemském, sladkovodním i mořském prostředí, zejména 

v urbanizovaných oblastech [2]. 

Plasty úmyslně vyhozené nebo náhodně ztracené jsou zřídka degradovány, ale postupem 

času se roztříští na menší fragmenty. Mikroplasty jsou definovány jako syntetické polymery 

s velikostí menší než 5 mm. Můžeme je rozdělit podle původu do dvou skupin na primární a 

sekundární mikroplasty, přičemž primární jsou ty, které jsou produkovány s původní velikostí 

menší než 5 mm a najdeme je například v textiliích, medicínských a kosmetických 

produktech. Sekundární mikroplasty vznikají z větších plastů vlivem času, fotodegradace, 

fyzických, chemických a biologických změn [3]. Dále je můžeme dělit podle velikosti na 

„velké mikroplasty“ (1–5 mm) a „malé mikroplasty“ (<1 mm) [1]. Dostat se do půdního 

ekosystému mohou například prostřednictvím čistíren odpadních vod nebo ze skládek, 

odkud mohou být pomocí větru přenášeny. Častá akumulace podél břehů je způsobena 

především přístavní činností a vypouštěním z ústí řek [4]. Problematika mikroplastů je 

způsobena především jejich akumulací v životním prostředí, kde mohou zůstat i stovky let, 

než jsou rozloženy [5]. Identifikace mikroplastů může pomoci určit jejich zdroje a způsob 

degradace [6]. 

Mikroplasty mají kvůli jejich zvýšené ploše povrchu větší pravděpodobnost absorpce a 

desorpce toxických chemikálií. Jejich analýza z různých vzorků životního prostředí vyžaduje 

řadu postupů, včetně odběru vzorků, separace, čištění a identifikace. Menší mikroplasty je 

obtížnější identifikovat, neboť nejednoznačné vlastnosti neplastů (připomínajících plasty) a 

plastů (připomínajících neplasty) identifikaci mikroplastů ztěžují [7]. Mezi polymery, které se 

vyskytují jako plastové zbytky, patří zejména polyethylentereftalát (PET), polyethylen (PE), 

polyvinylchlorid (PVC), polypropylen (PP) a polystyren (PS) [6]. 
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Tabulka 1: Názvy, značky a strukturní vzorce základních syntetických polymerů, které se vyskytují 
jako plastové zbytky [6] 

Polymer Značka Strukturní vzorec 

Polyethylentereftalát PET 

 

Polyethylen  PE 
 

Polyvinylchlorid PVC 

 

Polypropylen PP 

 

Polystyren PS 

 

 

 

Mikroplasty mohou z vody a sedimentů absorbovat perzistentní organické znečišťující látky 

(POPs z angl. Persistent organics pollutants) i těžké kovy a následně se pak tyto částice 

mohou dostat do různých složek životního prostředí i do potravinového řetězce, což 

představuje vážné zdravotní riziko pro volně žijící živočichy i pro člověka [8]. 
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Obrázek 1: Efekt mikroplastů v půdním prostředí [9] 

 

Mikroplasty jsou po uvolnění do půdního prostředí schopné na svém povrchu absorbovat 

těžké kovy (např. Cd, Pb, Zn, As, Cu). Vzhledem k chemickým a fyzikálním vlastnostem 

každého materiálu, jako jsou specifický povrch a molekulární polarita, se může adsorpční 

rychlost kovů na mikroplasty značně lišit. Dále je známo, že stárnoucí mikroplasty mohou 

absorbovat vyšší koncentrace těžkých kovů a tím představovat vyšší ekologickou hrozbu. 

Tou může být například interakce s půdní faunou, zejména žížalami, které mohou 

mikroplasty do značné míry vstřebat, což by mohlo poškodit jejich střevní trakt a tím snížit 

dobu přežití. Další obavou je interakce s půdními mikroorganismy a s rostlinami [9]. Z plastů 

se uvolňují různé přísady, jako jsou změkčovadla včetně ftalátů. Bylo zjištěno, že některé 

z těchto ftalátů, jako je bis(2-ethylhexyl) ftalát, inhibují mikrobiologickou aktivitu v půdě. 

Mohou vykazovat karcinogenní a mutagenní účinky a vlastnosti narušující endokrinní 

systém. Proto se považují za škodlivé půdní kontaminanty [10]. 

V posledních letech byly mikroplasty rozsáhle detekovány v moři, sladkovodních systémech, 

biologických systémech (organismech) a půdním prostředí. Počet publikací týkajících se 

znečištění mikroplasty v posledních letech, zejména po roce 2014, rychle roste [11]. 
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Obrázek 2: Počet publikací pojednávajících o znečištění mikroplasty v různých typech matricí 
životního prostředí v závislosti na roku vydání [11] 

 

2.2 Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR) 

Metoda FTIR je účinným nástrojem pro studium půdy a půdních procesů. Od svého 

počátečního použití ke studiu minerálních a organických složek půd v polovině 20. století 

nabízí tato technika charakterizaci minerálů, organických látek a procesů, jako je zvětrávání, 

oxidačně-redukční procesy a vazba iontů a organických sloučenin na minerální povrchy. 

Tato metoda poskytuje vysoký stupeň experimentální a analytické flexibility [12]. 

Infračervená spektrometrie je založena na interakci molekul s elektromagnetickou energií 

v infračervené spektrální oblasti, která je v rozmezí vlnových délek 0,8–1 000 µm. Tento IR 

rozsah je obvykle rozdělen do čtyř oblastí: blízké (NIR), střední (MIR), tepelné (TIR) a 

vzdálené (FIR). Zvláštností střední infračervené oblasti je to, že zahrnuje tzv. základní 

vibrace molekul. Absorpce infračerveného záření při frekvencích odpovídajících vlastním 

molekulárním vibracím molekuly má za následek zvýšení amplitudy vibrací při těchto 

frekvencích. Protože každá frekvence odpovídá danému množství energie a specifickému 

molekulárnímu pohybu (např. protahování, ohýbání nebo smršťování chemických vazeb), 

spektrum MIR může odhalit druh molekulárních pohybů a vazeb (funkčních skupin), které 

jsou přítomny v molekule. Většina funkčních skupin má navíc charakteristické absorpční 

pásy v infračervené oblasti. Oproti tomu v blízké infračervené oblasti dominují podtóny a 

kombinace těchto základních vibrací, což stěžuje interpretaci spektra NIR [13], [14]. Proto 

spektra MIR obecně prokazují lepší kalibrační závislosti než NIR [15]. 
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Obrázek 3: Elektromagnetické spektrum s důrazem na UV–IR oblast [13] 

 

Důsledkem je, že absorpční koeficienty (nazývané také extinkční koeficienty) jsou mnohem 

menší v rozsahu NIR, což umožňuje, aby světlo lépe proniklo do hmoty, ale na druhé straně 

spektrum NIR je mnohem více zatěžováno. Proto je specifita pásů v rozmezí NIR menší ve 

srovnání s MIR. Difúze světla je mnohem větší v NIR než v MIR, proto budou NIR spektra 

mnohem více ovlivňována faktory, jako jsou fyzikální struktura (velikost agregátů, pórovitost), 

ale také přítomnost vody, která mění index lomu a tedy difúzi světla. Metody MIR obecně 

vykazují lepší specifitu a reprodukovatelnost. Dva klasické způsoby MIR analýzy půd jsou 

DRIFT (difuzní reflektance) a ATR (zeslabená úplná reflektance) [16]. 

Existuje kvantitativní i kvalitativní vztah mezi chemickým složením a zaznamenaným 

infračerveným spektrem. Vzorky mající různé organické složení tedy mají různá infračervená 

spektra [14]. 

Infračervená spektrometrie je jednou z technik běžně používaných v půdních studiích, 

výhodami jsou rychlost a energetická účinnost, díky čemuž je možné zpracovat velké 

množství vzorků půdy [17]. 

 

2.3 Využití FTIR pro analýzu mikroplastů v půdě 

Půda je velmi složité médium obsahující minerály, organické látky, mikroorganismy, vzduch 

a vodu. Je jedním z nejdůležitějších faktorů pro zemědělství. Úrodnost půdy přímo souvisí 

s faktory, jako jsou dostupnost a koncentrace živin, obsah organických látek, kyselost, 

vlhkost atd., jakož i zemědělská praxe [12], [18]. Půda je přírodní zdroj, nezbytný pro 

pěstování potravin, ale slouží také jako platforma pro lidské činnosti, představuje prvek 

krajiny, je archivem kulturního dědictví a hraje ústřední roli jako lokalita a genový fond. 

Ukládá, filtruje a transformuje mnoho látek, včetně vody a živin a je to největší zásobárna 

uhlíku na světě. Půda je v zásadě komplexní maticí organických látek, minerálů, vody, 

vzduchu a mikroorganismů [14], [19], [20]. 
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FTIR poskytuje informace o specifických chemických vazbách částic. Polymery na bázi 

uhlíku se tímto způsobem snadno identifikují a různé vazebné kompozice vytvářejí jedinečná 

spektra, která odlišují plasty od ostatních organických a anorganických částic. Dobře 

zavedená knihovna polymerního spektra umožňuje nejen utváření plastů, ale také identifikaci 

specifických typů polymerů [21]. 

FTIR je jedním z nástrojů, který lze použít pro identifikaci a kvantifikaci mikroplastů [5]. 

Nabízí jednoduchou, účinnou a nedestruktivní metodu pro identifikaci mikroplastů, na 

základě známých infračervených absorpčních pásů představujících odlišné chemické funkční 

skupiny přítomné v materiálu [6]. Infračervená spektra neznámých vzorků obsahujících 

polymery jsou porovnána s knihovnou známých referenčních polymerních spekter. V tomto 

ohledu jsou pro polymery k dispozici obrovské databáze spekter, z nichž je pak vygenerován 

seznam nejvíce pravděpodobných shodných polymerů [22]. 

Tato technika má dlouhou tradici v analýze a charakterizaci syntetických organických 

polymerů a jejich produktů. Jsou excitovány a detekovány molekulární vibrace vzorku, což 

vede k utvoření charakteristického FTIR spektra. Tím je umožněna charakterizace na 

základě polymerní chemické struktury a identifikace porovnáním se známými referenčními 

spektry. Vzorek je ozářen infračerveným světlem a část IČ záření je absorbována v závislosti 

na molekulární struktuře vzorku a nakonec změřena [23]. 

Použití FTIR nabízí spolehlivou metodu, především v případě kdy je vzorek předem sušen. 

Bez sušení mohou být IČ signály potlačeny přítomností vody. Přesto i zde má velký vliv 

přítomnost organické složky ve vzorku a je nutné ji definovat či odstranit, aby se IČ signály 

nepřiřazovaly plastu namísto jiné sloučeniny v půdě. Problém spočívá v tom, že jakmile se 

plast dostane do půdy, stává se součástí komplexní směsi organických látek a minerálů. 

V důsledku minerálních interakcí, se půdní organická hmota (SOM) může stát velmi stabilní 

a přetrvávat až několik set let. Původ SOM je různorodý a zahrnuje hlavně zbytky rostlin a 

mikroorganismů v různých fázích rozkladu. Tato velká variabilita složek SOM způsobuje 

větší náročnost identifikace plastových zbytků v půdě. Vzhledem k velkému množství 

funkčních skupin v SOM může být velmi obtížné identifikovat zvláště velmi malé plastové 

materiály na základě jejich chemických vlastností [10]. 

V praxi není možné jednotlivě vyhodnocovat každé spektrum. Namísto toho jsou mikroplasty 

identifikovány automaticky jednoduchým výběrem nejvhodnějších pásem. Z toho důvodu 

jsou běžnými řešeními komplexní postupy izolace a čištění, i když to znamená umělou 

změnu složení vzorku s rizikem poškození nebo dokonce ztráty mikroplastických částic. 

Analytickým úkolem je proto identifikovat a filtrovat ta vibrační pásma, která patří 

k mikroplastům, a porovnat tyto vysoce charakteristické datové soubory s databází [22]. 

Pro každé pásmo pak má každý polymer charakteristické píky (viz Obrázek 4). V rozmezí 

2 980–2 780 cm-1 (modrá oblast) jsou detekovatelné PP a PE, méně spolehlivě pak PVC a 

PS, v rozmezí 1 800–1 740 cm-1 (žlutá oblast) a 1 760–1 670 cm-1 (zelená oblast) je 

detekovatelný PET, v rozmezí 1 480–1 400 cm-1 (modrá oblast) lze detekovat všechny 

uvedené polymery (především PVC) a v rozmezí 1 174–1 087 cm-1 (červená oblast) nelze 

přímo detekovat žádný z uvedených polymerů [23]. 
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Obrázek 4: IČ spektra základních syntetických polymerů, které se vyskytují jako plastové zbytky [23] 

 

Preferovanou oblastí FTIR spektroskopie je v dnešní době MIR, protože poskytuje 

kvantitativní informace rychlým a přesným způsobem. Nejznámějšími metodami střední FTIR 

spektroskopie, které se používají při analýze půdy, jsou ATR a DRIFT [12], [13].  

 

2.3.1 Zeslabená úplná reflektance (ATR) 

Metoda měření zeslabeného úplného odrazu spočívá v šíření IČ záření krystalem s vysokým 

indexem lomu, který je ve styku se vzorkem  [13], [24]. Tato metoda je dostatečně citlivá 

k detekci spektrálních rozdílů mezi vzorky [25]. Klíčovou výhodou ATR oproti ostatním FTIR 

metodám je schopnost sbírat přesná fakta i v přítomnosti vody [12]. Nejlepší volbou je však 

vzorek vysušit, protože voda vykazuje velmi silné absorpční pásy ve střední oblasti 

infračerveného záření, které mohou narušovat nebo skrývat požadované pásy [13]. 

 

 

Obrázek 5: a) Znázornění cesty infračerveného záření při metodě ATR 

b) Schéma detekčních pozic (zelená čára) [17] 
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2.3.2 Difuzní reflektance (DRIFT) 

Metoda měření difuzního odrazu je založena na detekci elektromagnetického záření 

odraženého při charakteristické vlnové délce a nevyžaduje přímý kontakt mezi senzorem a 

vzorkem půdy. Energie, která proniká jednou nebo více částicemi se odráží ve všech 

směrech [17]. 

 

 

Obrázek 6: a) Znázornění cesty infračerveného záření při metodě DRIFT 

   b) Schéma detekčních pozic (zelená čára) [17] 

 

Lze použít ke kvantifikaci různých složek půdy. Vyžaduje minimální přípravu vzorku (sušení 

a mletí). Vzorky půdy by měly být rovnoměrně a jemně rozemleté, protože hrubší částice 

zachycují účinněji světlo, což může zvýšit rozptyl infračerveného záření. To může mít za 

následek vyšší absorbanci a posunutou základní linii, změněné šířky píku a nelineární 

absorbanci. Lze provádět na nezředěných „čistých“ půdních vzorcích nebo pomocí zředění 

vzorků půdy s KBr (2–10% vzorek) [12], [26]. 
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3. Současný stav řešené problematiky možnosti identifikace mikroplastů 
v půdě 

Analytická otázka zahrnuje tři následující po sobě jdoucí kroky: zaprvé rozhodnutí, zda má 

jednotlivá částice nebo vlákno syntetickou polymerní povahu nebo ne; zadruhé identifikaci 

typu polymeru a zatřetí stanovení velikosti. Existuje široká škála syntetických polymerů 

s různými chemickými strukturami (alifatické, aromatické, s funkčními skupinami nebo bez 

funkčních skupin apod.), s různým složením (směsi, kopolymery aj.) a s možnými přísadami, 

což představuje silné analytické výzvy [23]. 

Identifikaci mikroplastů často předcházejí složité postupy úprav vzorku (viz Obrázek 7). První 

důležitý krok vždy bývá vzorkování. Následně se vzorek může sušit a rozdělit na jednotlivé 

frakce za pomocí sít. Dále se používá separace dle hustoty, míchání, extrakce a filtrace [11]. 

 

 

Obrázek 7: Schematický diagram analytických procedur používaných pro vzorky půdy obsahující 
mikroplasty [11] 

 

Monitorovací studie zabývající se mikroplasty a laboratorní studie akumulace, toxicity a 

zvětrávání, vyžadují spolehlivé vzorkovací a vhodné kvalitativní a kvantitativní analytické 

metody pro analýzu mikroplastů. Klíčové charakteristiky při analýze mikroplastů jsou fyzikální 

(velikost, tvar, barva) a chemické (typ polymeru). Pro analýzu je pak vhodná jakákoli metoda, 

která oba typy charakteristik spolehlivě měří. Časté je i použití kombinací více metod, 

protože je obtížné získat fyzikální i chemické charakteristiky pomocí pouze jednoho 

analytického nástroje. Kritickým faktorem, který je třeba vzít v úvahu při výběru metody 

identifikace, je minimální mezní velikost částic [21]. 
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Tabulka 2: Vybrané metody fyzikální a chemické charakterizace, které lze použít při analýze 
mikroplastů [1], [21] 

Fyzikální charakterizace Chemická charakterizace 

Mikroskopie 

- Skenovací elektronová 

mikroskopie (SEM) 

- Fluorescenční mikroskopie 

Spektroskopie 

- FTIR: ATR, DRIFT 

- Ramanova spektrometrie 

Termická analýza 

- Pyrolýza a plynová chromatografie v kombinaci 

s hmotnostní spektrometrií (Pyr-GC/MS) 

- Diferenční skenovací kalorimetrie (DSC) 

 

Často používanými metodami pro identifikaci mikroplastů jsou vizuální identifikace, termická 

analýza a spektroskopické techniky [21]. 

 

Tabulka 3: Popis vybraných metod: princip, nároky na přípravu vzorku a výhody/limitace [4] 

Metoda Princip Příprava vzorku Výhody (+) a limitace (-) 

Mikroskopie 

(SEM) 

Interakce 

elektronového 

paprsku se vzorkem 

Při práci ve vakuu 

vyžaduje nátěr 

+ Vysoké rozlišení 

- Může vyžadovat nátěr 

- Destruktivní, potřeba nabíjet zdroj 

Termická 

analýza 

(Pyr-GC/MS) 

Analýza produktů 

tepelné degradace 

vzorku 

Potřebuje sampler 

vybavený 

systémem tepelné 

desorpce 

+ Schopnost analyzovat organická 

plastová aditiva a typ polymeru 

bez použití rozpouštědel  

- Destruktivní 

Ramanova 

spektrometrie 

Laser excituje mříž a 

molekulární vibrace; 

informace o vazbách 

v materiálu a o 

strukturách molekul 

Žádný požadavek 

na přípravu; může 

být nutné vzorek 

vyčistit  

+ Bezdotykové a nedestruktivní 

+ Použití i na velmi odlišné 

materiály 

- Přítomnost barvy v mikroplastech 

narušuje analýzu (získání 

spektra pro pigment místo 

plastu) 

FTIR Spektra mohou být 

zobrazena v DRIFT 

nebo ATR režimu 

Žádný požadavek 

na přípravu; může 

být nutné vzorek 

vyčistit  

+ Software umožňuje vizualizaci 

vzorků, přehledná spektra 
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3.1 Vizuální identifikace 

Většina dosud prováděných výzkumných studií začíná vizuálním tříděním částic pod 

stereomikroskopem, aby se oddělily potenciální mikroplasty od ostatních zbytků [8]. Vizuální 

třídění pouhým okem se používalo k identifikaci velkých mikroplastů. Obecně se vizuální 

identifikace používá pro fyzikální charakterizaci potenciálních plastů a je následovaná jinou 

metodou pro chemickou charakterizaci (např. spektroskopie), aby bylo možné zjistit 

konfiguraci plastů [21]. Obecné aspekty, které se používají k popisu vizuálně tříděných 

mikroplastů, jsou zdroj, typ, tvar, stupeň degradace a barva částic [1]. 

Analýza může vypadat například způsobem, který je popsán v následujícím schématu 

(viz Obrázek 8). Vzorky se nasuší, prosejí a zváží. Destilovaná voda a roztoky NaCl a ZnCl2 

se přidají, míchají a centrifugují v po sobě jdoucích krocích, aby se extrahovaly mikroplasty. 

Filtr se mění pouze v případech, kdy je zacpaný a následně se použité filtry zkoumají pod 

mikroskopem, zda obsahují mikroplasty, případně jaké [27]. 

Kvantifikace mikroplastů provedená pouze vizuálními metodami pomocí morfologických 

kritérií však často vede k nadhodnocení odhadovaného množství mikroplastů [23]. Zásadní 

nevýhodou je omezení velikosti, protože částice pod určitou velikostí nemohou být vizuálně 

odlišeny od jiného materiálu, navíc je tato metoda mimořádně časově náročná. Je potřeba 

řídit se určitými pravidly a standardizovanými kritérii, například: 1) v plastových částicích a 

vláknech by neměly být viditelné žádné struktury organického původu, 2) vlákna by měla být 

stejně silná a měla by mít trojrozměrné ohyby, aby se vyloučil biologický původ, 3) částice by 

měly být čiré a homogenně zbarvené, 4) průhledné nebo bělavé částice musí být vyšetřeny 

pod fluorescenčním mikroskopem, aby se vyloučil biologický původ [1]. 

Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) poskytuje vysoce zvětšené a velmi jasné obrazy 

plastových částic. Vysoké rozlišení obrazů povrchové textury částic usnadňuje rozlišování 

mikroplastů od organických částic. Spojení s energeticky disperzní rentgenovou 

spektroskopií (EDS) je užitečné pro identifikaci plastů s dominantním obsahem uhlíku 

z anorganických částic. Metoda je nákladná a vyžaduje značné množství času a úsilí pro 

přípravu a analýzu vzorků, což omezuje počet vzorků, se kterými lze manipulovat, proto se 

spíše doporučuje až pro další charakterizaci povrchu a elementární analýzu specifických 

plastových částic [21]. 

  



18 

 

 

 

Obrázek 8: Schéma postupu pro vizuální identifikaci mikroplastů pod mikroskopem [27] 
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3.2 Termická analýza 

Princip termické analýzy spočívá v měření změny fyzikálních a chemických vlastností 

polymerů v závislosti na jejich tepelné stabilitě. Je považována za alternativní metodu ke 

spektrometrii pro chemickou identifikaci určitých typů polymerů. Patří však mezi destruktivní 

metody, což zabraňuje následné dodatečné analýze mikroplastických vzorků [21]. 

Pyrolýza a plynová chromatografie v kombinaci s hmotnostní spektrometrií (pyr-GC/MS) lze 

použít k posouzení chemického složení potenciálních mikroplastických částic analýzou jejich 

produktů tepelné degradace. Pyrolýza plastů vede k charakteristickým pyrogramům, které 

usnadňují identifikaci typu polymeru. Polymerní původ částic je pak identifikován porovnáním 

jejich charakteristických produktů spalování s referenčními pyrogramy ze známých vzorků 

daných polymerů. Pokud předchází krok tepelné desorpce před konečnou pyrolýzou, mohou 

být organická plastová aditiva analyzována současně během analýzy. Ačkoli tento přístup 

umožňuje relativně dobré přiřazení potenciálních mikroplastů, nevýhodou je nutnost umístit 

částice ručně do pyrolýzní trubice [1]. 

Další používanou metodou je diferenční skenovací kalorimetrie (DSC). Analýza DSC je 

relativně jednoduchá a rychlá a pro identifikaci polymerních materiálů představuje užitečnou 

metodu. Vyžaduje referenční materiály pro identifikaci typů polymerů, protože každý plastový 

produkt má v DSC odlišné vlastnosti. Užitečná může být především pro identifikaci 

specifických primárních mikroplastů, jako jsou PE mikrokuličky, pro které jsou dostupné 

referenční materiály [21]. 

 

3.3 Metody FTIR 

Metody infračervené spektrometrie disponují oproti konvenčním technikám analýzy půdy 

rychlejší a levnější analýzou, proto představují výhodu především v případech, ve kterých je 

vyžadováno analyzovat velké množství vzorků [28], [29]. Používají se k určování koncentrací 

půdních živin [30]. Nejčastějšími FTIR metodami pro analýzu vzorků půdy jsou ATR 

(zeslabená úplná reflektance) a DRIFT (difuzní reflektance). Dříve byla nejčastější metodou 

pro získávání půdních spekter transmisní spektrometrie, ale ta už není tak často využívána, 

z důvodu náročné přípravy vzorků. Techniky ATR a DRIFT před analýzou nevyžadují 

náročnou přípravu vzorků a použití chemických extrakčních látek, které bývají škodlivé pro 

životní prostředí. Příprava vzorku obnáší pouze vysušení, rovnoměrnou homogenizaci a 

mletí, aby velikost částic byla menší než 900 µm [12], [31]. 

3.4 Ramanova spektrometrie 

Ramanova spektrometrie je metoda rozptylu, při které se jako zdroj záření používá 

monochromatické světlo (laser) [23]. Laser závisí na použitém systému, dostupné laserové 

vlnové délky se obvykle pohybují mezi 500 a 800 nm. Během analýzy je vzorek ozářen a 

interakce laserového světla s molekulami a atomy vzorku (vibrační, rotační a jiné interakce o 

nízké frekvenci) vedou k rozdílům ve frekvenci zpětně rozptýleného světla ve srovnání 

s ozářením laserové frekvence. Tento tzv. Ramanův posun lze detekovat a vede 

k Ramanovu spektru, specifickému pro danou látku. V případě polymerů, které mají 

charakteristická Ramanova spektra, lze tuto techniku uplatnit při jejich identifikaci. 

Nevýhodou této metody je neschopnost měřit fluorescenční vzorky (např. zbytky 
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biologického původu ze vzorků), protože po excitaci laserem brání generování 

interpretovatelných Ramanových spekter. Obecně se tedy před měřením doporučuje 

purifikace vzorků, aby se zabránilo fluorescenci a polymery mohly být jasně 

identifikovány [1]. 

 

 

Obrázek 9: Ramanovo spektrum [23] 

 

Laserový paprsek dopadající na předmět má za následek různé frekvence zpětně 

rozptýleného světla v závislosti na molekulární struktuře a přítomných atomech, což vytváří 

jedinečné spektrum pro každý polymer. Ramanova analýza nejen identifikuje plasty, ale 

poskytuje i profily složení polymerů každého vzorku podobné jako FTIR. Pokud jde o 

kombinaci nedestruktivní chemické analýzy s mikroskopií, je Ramanova spektrometrie 

srovnatelná s metodou FTIR, včetně nákladů na vybavení. V komplexní identifikaci 

mikroplastů se mohou rozdílné odezvy a spektra mezi FTIR a Ramanovou spektrometrií 

navzájem kompromitovat. Menší průměr laserového paprsku v Ramanově spektrometrii 

vzhledem k FTIR umožňuje identifikaci menších mikroplastů. Díky bezkontaktnosti 

Ramanovy spektrometrie zůstávají vzorky nedotčeny pro další možnou analýzu. Další 

nevýhodou této metody je citlivost na aditivní a pigmentové chemikálie v mikroplastech, které 

silně narušují identifikaci typů polymerů [21]. 

 

3.5 Porovnání vhodnosti metod pro identifikaci mikroplastů 

Při identifikaci mikroplastů se často využívá kombinace různých analytických metod. Není 

problém identifikovat velké mikroplasty, jejichž velikost se pohybuje na stupnici milimetrů. 

S tím, jak se velikost částic zmenšuje, je však identifikace náročnější a riziko zvyšujících se 

ekologických dopadů a dopadů na lidské zdraví vyšší [21]. 
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Tabulka 4: Výhody a limitace jednotlivých analytických přístupů [21] 

Metoda Výhody Limitace 

Mikroskopie - Jednoduchá a poměrně rychlá - Žádné údaje o složení 

polymeru 

- Vysoká pravděpodobnost 

falešně pozitivního výsledku 

- Žádné chemické potvrzení 

Termická analýza - Analýza typu polymeru a aditivních 

chemikálií (pyr-GC/MS) 

- Destruktivní 

- Identifikace pouze některých 

polymerů (DSC) 

- Složitá data (pyr-GC/MS) 

Ramanova 

spektrometrie 

- Žádná možnost falešně pozitivních 

údajů chemickým potvrzením všech 

plastových částic 

- Omezení falešně negativních dat 

- Detekce plastů až do velikosti 1 µm 

- Nedestruktivní analýza 

- Bezkontaktní analýza 

- Drahá instrumentace 

- Rušení pigmenty 

- Pracná a časově náročná 

práce pro identifikaci celých 

částic 

FTIR - Žádná možnost falešně pozitivních 

údajů chemickým potvrzením všech 

plastových částic 

- Omezení falešně negativních dat 

- Detekce plastů až do velikosti 10 µm 

- Nedestruktivní analýza 

- Drahá instrumentace 

- Kontaktní analýza (ATR) 

- Pracná a časově náročná 

práce pro identifikaci celých 

částic 

 

Za nejběžnější a nejspolehlivější analytické metody používané k identifikaci mikroplastů jsou 

považovány FTIR a Ramanova spektrometrie. Identifikace mikroplastů pomocí FTIR často 

vede k významnému podceňování (asi 35 %) ve srovnání s Ramanovou spektrometrií, 

zejména u částic menších než 20 μm. FTIR a Ramanova spektrometrie jsou komplementární 

vibrační techniky, což znamená, že pásma, která mají v mnoha případech silné Ramanovy 

intenzity, vykazují slabé infračervené intenzity a naopak. Tyto fyzikální základy je třeba brát 

v úvahu při aplikaci FTIR a Ramanovy spektrometrie na identifikaci mikroplastů. Počet, 

velikost a typ mikroplastů detekovaných FTIR a Ramanovou spektrometrií se může lišit. 

Například částice PVC se zdají být lépe detekovatelné Ramanovou spektrometrií, zatímco 

FTIR se zdá být citlivější na polyestery. Kombinace obou spektroskopických metod by vedla 

k úplné a podrobné analýze mikroplastů, to by však pravděpodobně nebylo použitelné pro 

rutinní analýzy s ohledem na délku analýzy a náklady s ní spojené. Doba měření Ramanovy 

spektrometrie je však ve srovnání s FTIR výrazně vyšší [23]. Infračervená spektroskopie je 

jednou z nejčastějších a robustních analytických technik pro identifikaci a charakterizaci 

syntetických polymerů, protože je rychlá, relativně levná a vysoce selektivní [22].  
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4. Experimentální část 

Práce se věnuje kvantitativní a kvalitativní detekci mikroplastu PET v půdách měřením na 

infračerveném spektrometru Alpha II (Bruker, Německo). Byly použity techniky ATR a DRIFT, 

které měří ve střední infračervené oblasti (MIR). 

4.1 Vzorky 

Modelový vzorek půd byl použit standardní půdní materiál Metranal M34. Jedná se o jílovitou 

půdu s vyšším obsahem oxidů. 

 

Tabulka 5: Složení standardního půdního materiálu Metranal M34 

Oxidy SiO2 Al2O3 CaO MgO Fe2O3 K2O Na2O P2O5 TiO2 

% hm. 64,35 13,10 2,07 1,29 5,82 2,55 0,72 0,45 1,32 

 

Modelový plast byl použit namletý polyetylen tereftalát, dodaný firmou Petka cz a.s. 

Směsi byly připraveny z modelové půdy M34 a čistého PET v poměrech přibližně 1 : 0,3; 

1 : 0,5; 1 : 0,7; 1 : 1; 1 : 1,3 a 1 : 1,5. 

 

Tabulka 6: Hmotnosti modelové půdy M34 a PET ve směsích 

Směs Půda M34 [g] PET [g] 

1 0,1010 0,0297 

2 0,1129 0,0497 

3 0,1010 0,0700 

4 0,1761 0,1754 

5 0,1015 0,1307 

6 0,0999 0,1498 

 

Nasušené reálné vzorky půd a kompostů byly dodány firmou Enviro-Ekoanalytika, s.r.o., 

včetně charakteristik. 

 

Tabulka 7: Charakteristiky vzorků kompostů 

Označení vzorku Datum odběru Místo odběru pH 

K7218 1. 10. 2019 okr. Brno-venkov 6,40 

K7282 3. 10. 2019 okr. Žďár n. S. 8,00 

K7283 3. 10. 2019 okr. Žďár n. S. 8,18 
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Tabulka 8: Charakteristiky vzorků kompostů 

Označení 
vzorku 

Ncelk. 

[% v suš.] 

Sušina 
[% hm.] 

Vlhkost 
[% hm.] 

Nerozložitelné 
příměsi [% hm.] 

C:N 

K7218 1,541 -  36,90 3,0 10,7 

K7282 1,082 72,39 27,61 <0,2 8,6 

K7283 0,997 64,72 35,28 <0,2 9,9 

 

 

Tabulka 9: Charakteristiky vzorků půd 

Označení vzorku Datum odběru Místo odběru pH 

3529 16. 5. 2019 Křivousy 6,17 

3546 16. 5. 2019 Křivousy 6,25 

3828 28. 5. 2019 Velká Hraštice 5,68 

6989 19. 9. 2019 Všestudy u Veltrus 5,95 

6999 19. 9. 2019 Křivousy 6,42 

7007 19. 9. 2019 Dušníky nad Vltavou 5,43 

7121 26. 9. 2019 Pečky 5,77 

7125 26. 9. 2019 Vrbová Lhota 6,16 

7760 24. 10. 2019 Blažkov, okr. Žďár n. S. 5,79 

7761 24. 10. 2019 Blažkov, okr. Žďár n. S. 5,88 

7762 24. 10. 2019 Blažkov, okr. Žďár n. S. 5,97 

7763 24. 10. 2019 Blažkov, okr. Žďár n. S. 5,95 

7764 24. 10. 2019 Blažkov, okr. Žďár n. S. 5,70 

7765 24. 10. 2019 Blažkov, okr. Žďár n. S. 5,23 

7766 24. 10. 2019 Blažkov, okr. Žďár n. S. 4,83 

7767 24. 10. 2019 Blažkov, okr. Žďár n. S. 5,49 

7768 24. 10. 2019 Blažkov, okr. Žďár n. S. 5,68 

7769 24. 10. 2019 Blažkov, okr. Žďár n. S. 5,84 

7770 24. 10. 2019 Blažkov, okr. Žďár n. S. 5,74 

7771 24. 10. 2019 Blažkov, okr. Žďár n. S. 5,22 

7772 24. 10. 2019 Blažkov, okr. Žďár n. S. 6,05 

 

4.2 Přístroje a postup měření 

IČ spektra byla změřena pomocí přístroje Alpha II (Bruker, Německo), který byl vybaven 

moduly ATR (viz Obrázek 10) a DRIFT (viz Obrázek 11). Přístroj se po spuštění vždy musel 
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vytemperovat na laboratorní teplotu a následně bylo změřeno pozadí, aby se předešlo 

nechtěným interferencím ve spektrech. 

Hrubé a nerovnoměrně namleté částice mohou narušovat analýzu, především při použití 

techniky DRIFT zvyšují rozptyl infračerveného záření [12]. Proto byly všechny použité vzorky 

upraveny na frakci 0,5 mm. 

Voda absorbuje silně ve střední oblasti infračerveného záření, kde také dochází k absorpci 

půdních složek (3 300 cm-1, 1 640 cm-1), proto je použití především techniky DRIFT při 

analýze půdy omezeno na vysušené vzorky, oproti ATR, při této metodě není nutné vzorky 

přesušovat [12]. 

Součástí softwarového zázemí přístroje ALPHA II je program Opus 8.1, který umožňuje 

vyhodnocování spekter, vytvoření různých korelací a také modelů v závislosti na vybraných 

parametrech půd. V tomto programu byly před analýzou nastaveny parametry měření. Pro 

každý vzorek bylo pořízeno 24 snímků (trvání cca 1 minuta), z nichž bylo automaticky 

vytvořeno spektrum závislosti infračervené intenzity na vlnočtu. U všech vzorků byla měřena 

spektra absorpční. Spektrum bylo měřeno v rozmezí od 3 800 do 400 cm-1 u techniky ATR a 

od 8 000 do 400 cm-1 u techniky DRIFT. Rozlišení spektra bylo nastaveno na 8 cm-1. 

 

 

Obrázek 10:  FTIR spektrometr s modulem ATR – Alpha II [32] 
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Obrázek 11: FTIR spektrometr s modulem DRIFT – Alpha II [33] 

 

4.3 Zpracování dat 

Po zobrazení ATR a DRIFT spekter modelové půdy M34, PET a jejich směsí v programu 

Opus 8.1 byly identifikovány charakteristické píky pro půdu i PET pomocí funkce Peak 

Picking a následně vymezeny pásy, které jasně vypovídají o struktuře PET a z nichž lze 

kvantitativně i kvalitativně analyzovat PET z půdy. 

Z přiblížených ATR i DRIFT spekter pouze čisté standardní půdy a čistého plastu je vidět, že 

některé charakteristické píky PET jsou překryty charakteristickými píky modelové půdy, což 

v těchto oblastech neumožňuje efektivně analyzovat částice PET v půdě. Oblasti, ve kterých 

silně absorbuje půda, je nutné identifikovat a vyjmout z analýzy, aby nedošlo k falešně 

pozitivnímu výsledku. Spektrum obsahuje i píky, kde silně absorbuje PET a půda minimálně, 

díky čemuž lze částice PET od půdy v těchto oblastech spolehlivě rozeznat. Pomocí funkce 

Peak Picking byly vygenerovány vlnočty s nejvyšší absorbancí pro jednotlivé substance a 

následně vybrány ty, které se nepřekrývají.  

Po určení charakteristických píků s nejvyšší absorbancí pro PET a zároveň s nízkou a 

ideálně konstantní absorbancí pro půdu bylo možné vybrat pásy pro sestrojení kalibrací. 

Kalibrační závislosti byly vytvořeny v programu Opus 8.1. Závislost absorbance na 

koncentraci plastu v půdě byla vygenerována pomocí funkce Setup Quant Method 

z naměřených dat připravených směsí modelové půdy a plastu. 

Dodané charakteristiky půd a kompostů byly zpracovány v programu Opus 8.1 metodou 

Quant 2 Method. Touto metodou byly u reálných vzorků půd a kompostů zpracovány 

validační modely pH a sušiny.  

 

Metoda kalibrace 

Metoda slouží k sestrojení kalibračních závislostí. Z naměřených spekter směsí půd o 

známých koncentracích mikroplastu PET byly vybrány pásy, u kterých je zřetelná změna 

v absorbanci závislá na koncentraci PET. Tyto pásy byly z pravidla v okolí charakteristických 

píků PET. 
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Nejprve byla vyplněna všechna potřebná data. Hmotnost komponenty PET a modelové půdy 

M34 byla zadána v gramech. Pásy lze zvolit interaktivně nebo vypsat rozmezí vlnočtů v cm-1. 

Následně byla programem sestrojena kalibrační závislost absorbance na koncentraci PET, 

vygenerována kalibrační rovnice a korelační koeficient. Takto byly sestrojeny kalibrace pro 

ATR a DRIFT. 

 

Metoda validace 

Tato metoda slouží k validaci vybraných charakteristik u skupiny vzorků. Nejprve je nutné 

zadat komponentu (v této práci pH a sušina). Poté se načtou spektra vzorků pro validaci, ke 

kterým se doplní hodnoty vybraných komponent (půdních charakteristik). Následně se 

vyberou vhodné regiony a vyjmou vzorky s odlehlými body. Výsledkem je vytvoření 

vhodných modelů k charakterizaci vzorků. 

Ve validačním modelu se používá koeficient determinace R2, RMSECV (Roat Mean Square 

Error of Cross Validation) a RPD (Residual Prediction Deviation). Hodnota RMSECV je 

brána jako kritérium pro posouzení kvality metody a její hodnota musí být co nejnižší. RPD je 

zbytková predikční odchylka a představuje poměr standardní odchylky od standardní chyby 

predikce a její hodnota musí být co nejvyšší [34], [35], [36]. 

4.4 Postup při interpretaci vibračních spekter 

Hodnoty vibračních energií získané analýzou, souvisí s pevností chemických vazeb, 

molekulovou geometrií a molekulovou strukturou. Z pohledu klasické fyziky (popis pomocí 

jader vibrujících kolem rovnovážných poloh) rozlišujeme vibrace valenční a deformační. 

V případě, kdy se při vibraci mění především délka vazby, jedná se o vibraci valenční, která 

se dále klasifikuje jako symetrická a asymetrická. Dochází-li ke změně úhlů, jedná se o 

vibraci deformační, které mohou být rovinné a mimorovinné. Rovinné deformační vibrace 

rozeznáváme nůžkové a kyvadlové, mimorovinné deformační vibrace pak vějířové a kroutivé. 

Frekvence valenčních vibrací dané funkční skupiny bývá vždy vyšší než frekvence 

odpovídajících deformačních vibrací [37].  

 

 

Obrázek 12: Vibrační pohyby molekuly z pohledu klasické fyziky [37] 
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Interpretace infračerveného spektra se orientuje podle jednotlivých pásů. Je dobré začít u 

nejvýraznějších absorpčních pásů v oblasti 3 700–2 700 cm-1 a nejprve přiřadit typ skeletu 

(aromatický, alifatický nasycený, nenasycený atp.). Následně je možné analyzovat možné 

substituenty pomocí tabulek vlnočtů charakteristických vibrací. Pro prokázání, že se daná 

funkční skupina v molekule vyskytuje, musí být nalezeny všechny absorpční pásy, které ji 

charakterizují. Dále je důležité zkontrolovat, zda korespondují i intenzity jednotlivých 

absorpčních pásů [37]. 

 

Tabulka 10: Příklad tabulek vlnočtů charakteristických vibrací [37] 

Vlnočet [cm-1] Přiřazení Funkční skupina Další charakteristický pás 

3 050–2 995 ν(CH) =CH- izolované: 1 685–1 620 

3 670–3 580 ν(OH) 
-OH (izolované, 
neinteragující) 

1 420–1 260 

1 800–1 740 ν(C=O) -COOH, monomerní 1 380–1 280 

1 750–1 720 ν(C=O) -CO-O-, nasycené estery 1 300–1 150 

1 750–1 690 ν(C=O) R-CO-R,' nasycené ketony 1 325–1 175 

1 745–1 650 ν(C=O) -CHO 1 440–1 325 

1 740–1 705 ν(C=O) -CO-O-, α,β-nenas. estery 1 345–1 250 

1 730–1 705 ν(C=O) Ar-CO-O-R, estery aromátů 1 330–1 250 

1 440–1 325 δ(CH) -CHO 975–780 

1 440–1 390 δ(CH2) -HC=CH2 1 300–1 290 

1 440–1 310 δ(COH) terc.-OH, Ar-OH 1 260–1 100 

1 415–1 350 δ(CH) -CH=CH-, cis 1 000–665 

1 350–1 300 δ(CH) -HC=CH-, trans 980–955 

1 350–1 260 δ(COH) ROH, R2OH, (prim. a sekund.) 1 130–1 020 

cca 1 340 δ(CH) -C-H, nasyc. - 

1 085–1 020 ν(CO) R-OH, (primar.) - 

750–735 ρ(CH2) propyl, (CH2)n-(O)-, n>4 - 
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5. Výsledky a diskuze 

5.1 Výsledky pH 

Hodnoty pH reálných vzorků půd se pohybovaly v rozpětí 4,83–6,42. Hodnoty pH kompostů 

dosahovaly hodnot 6,40–8,18. 

 

Obrázek 13: Hodnoty pH reálných vzorků půd 

 

Nejnižší hodnoty pH byly u vzorků půd (7765, 7766, 7771) odebraných z lokality okres Žďár 

nad Sázavou. U vzorků půd byly nejvyšší hodnoty pH pozorovány u vzorků (3539, 3546, 

6999) odebraných z oblasti Křivousy.  

Nejvyšší hodnota pH byla zjištěna u vzorků odebraných kompostů (K7282, K7283) z oblasti 

okres Žďár nad Sázavou. Výrazně nižší hodnota pH byla u vzorku kompostu (K7218) 

odebraného z oblasti okres Brno-venkov. 

Průměrná hodnota pH vzorků půd byla 5,77 a vzorků kompostů 7,53. 
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5.2 Vyhodnocení dat získaných metodou ATR 

Pomocí infračervené spektrometrie byla technikou ATR změřena čistá modelová půda a čistý 

PET, dále jejich směsi a nakonec reálné vzorky půd a kompostů. 

 

 

Obrázek 14: ATR spektrum závislosti infračervené intenzity na vlnočtu modelové půdy M34 

 

 

 

Obrázek 15: ATR spektrum závislosti infračervené intenzity na vlnočtu čistého PET 
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Obrázek 16: Přiblížená ATR spektra čisté modelové půdy M34 (modrá) a PET (červená) 

 

Z ATR spektra čisté modelové půdy M34 a PET lze vizuálně identifikovat 4 charakteristické 

píky pro půdu a 8 charakteristických píků pro PET, přičemž od vlnočtu 1 200 do 800 cm-1 

absorbuje půda tak silně, že překrývá PET a v této oblasti pak PET ve směsi s půdou nemá 

žádnou výraznou odezvu.  

 

Tabulka 11: Charakteristické píky modelové půdy M34 vygenerované funkcí Peak Picking a možný typ 
vazby pro danou oblast [37] 

Půda M34  1 003 

[cm-1] 

777 

[cm-1] 

693 

[cm-1] 

419 

[cm-1] 

Funkční skupiny −NH2 −CH2−CHx, x≠2 −C≡C−H Si−O 
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Tabulka 12: Charakteristické píky PET vygenerované funkcí Peak Picking a možný typ vazby pro 
danou oblast [37] 

PET 1 714 

[cm-1] 

1 407 

[cm-1] 

1 340 

[cm-1] 

1 239 

[cm-1] 

1 093 

[cm-1] 

1 016 

[cm-1] 

872 

[cm-1] 

724 

[cm-1] 

 

Funkční 

skupiny 

C=O 

−CHO 

−CO−O 

−COOH 

−CH2 

−CHO 

−HC=CH2 

−COOH 

−C−H 

−C≡C−H 

−HC=CH− 

−COOH 

−OH 

=C−O−C 

 

−OH 

−O− 

=C−O−C 

−O− 

=C−O−C 

−CHO 

 

 

−CH2 

 

 

Charakteristické píky, ve kterých poměrně silně absorbuje PET a nekryjí se s oblastmi, ve 

kterých silně absorbuje půda, jsou 1 714 cm-1, 1 407 cm-1, 1 340 cm-1, 1 239 cm-1 a 724 cm-1. 

Tyto oblasti byly vyznačeny, čímž vznikly pásy, které jsou vhodné pro kalibrace. 

 

 

Obrázek 17: ATR pásy vhodné pro kalibrace 
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Pásy v ATR spektru vhodné pro sestrojení kalibračních závislostí jsou 1 750−1 665 cm-1 

(zelená), 1 415−1 400 cm-1 (šedá), 1 350−1 330 cm-1 (modrá), 1 300−1 200 cm-1 (červená) a 

730−715 cm-1 (žlutá). 

5.3 Kalibrace ATR 

Získaná spektra směsí kopírují spektra půdy i PET s různou intenzitou, vzhledem ke 

koncentraci PET v půdě. Ve vybraných oblastech, ve kterých se nacházejí charakteristické 

píky čistého plastu PET, je zřetelně vidět, že se stoupající koncentrací PET v půdě lineárně 

roste i absorpce v IČ oblasti. Pro potvrzení tohoto předpokladu byly sestrojeny kalibrační 

přímky (závislost absorbance na koncentraci) v programu Opus 8.1 pomocí funkce Setup 

Quant Method pro všechny vybrané pásy. 

 

 

Obrázek 18: ATR spektra směsí modelové půdy M34 a PET s vlnočty charakteristických píků PET 
(tmavě modré spektrum znázorňuje pouze čistou modelovou půdu M34 a červené spektrum pouze 

čistý PET) 

 

Obrázek 19 až Obrázek 23 znázorňuje kalibrační závislosti mezi různým obsahem PET ve 

směsích s modelovou půdou Metranal M34 ve zvolených regionech, které byly následující 

1 750−1 665 cm-1, 1 415−1 400 cm-1, 1 350−1 330 cm-1, 1 300−1 200 cm-1 a 730−715 cm-1. 
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Obrázek 19: Závislost absorbance na koncentraci PET ve směsích v oblasti 1 750−1 665 cm-1 

 

 

 

 

Obrázek 20: Závislost absorbance na koncentraci PET ve směsích v oblasti 1 415−1 400 cm-1 
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Obrázek 21: Závislost absorbance na koncentraci PET ve směsích v oblasti 1 350−1 330 cm-1 

 

 

 

 

Obrázek 22: Závislost absorbance na koncentraci PET ve směsích v oblasti 1 300−1 200 cm-1 
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Obrázek 23: Závislost absorbance na koncentraci PET ve směsích v oblasti 730−715 cm-1 

 

Ve všech zvolených pásech je viditelná lineární závislost. Pro zhodnocení kalibrační 

závislosti byl použit korelační koeficient r, který byl v rozsahu od 0,998 do 0,979. 

 

Tabulka 13: Rovnice a korelační koeficienty kalibračních závislostí v jednotlivých oblastech 

Oblast [cm-1] Kalibrační rovnice Korelační koeficient, r 

1 750−1 665 Y = -0,503 + 0,364 ∙ X 0,998 

1 415−1 400 Y = -0,980 + 4,149 ∙ X 0,991 

1 350−1 330 Y = -1,033 + 3,917 ∙ X 0,979 

1 300−1 200 Y = -0,481 + 0,215 ∙ X 0,997 

730−715 Y = -2,202 + 1,545 ∙ X 0,991 
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5.4 Vyhodnocení dat získaných metodou DRIFT 

Pomocí infračervené spektrometrie byla technikou DRIFT změřena čistá modelová půda a 

čistý PET, dále jejich směsi a nakonec reálné vzorky půd a kompostů. 

 

 

Obrázek 24: DRIFT spektrum závislosti infračervené intenzity na vlnočtu modelové půdy M34 

 

 

 

Obrázek 25: DRIFT spektrum závislosti infračervené intenzity na vlnočtu čistého PET 
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Obrázek 26: Přiblížená DRIFT spektra čisté modelové půdy M34 (modrá) a PET (červená) 

 

Z DRIFT spektra čisté modelové půdy M34 a PET lze vizuálně identifikovat 4 charakteristické 

píky pro půdu a 7 charakteristických píků pro PET, přičemž ve vlnočtech 3 750−3 000 cm-1 a 

1 100−500 cm-1 absorbuje půda tak silně, že překrývá PET a v těchto oblastech pak PET ve 

směsi s půdou nemá žádnou výraznou odezvu.  

 

Tabulka 14: Charakteristické píky půdy vygenerované funkcí Peak Picking a možný typ vazby pro 
danou oblast [37] 

Půda M34  3 623 

[cm-1] 

1 357 

[cm-1] 

814 

[cm-1] 

699 

[cm-1] 

 

 

Funkční 

skupiny 

−OH −CH3 

−CH=CH− 

−NO2 

−NH, 

−NH2 

−COOH 

−C≡C−H 

−NH2 

−CH(CH3)2 

 

 

−NH−CO− 

−CO−NH2 
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Tabulka 15: Charakteristické píky PET vygenerované funkcí Peak Picking a možný typ vazby pro 
danou oblast [37] 

PET  2 964 

[cm-1] 

1 741 

[cm-1] 

1 301 

[cm-1] 

1 137 

[cm-1] 

1 021 

[cm-1] 

876 

[cm-1] 

733 

[cm-1] 

 

Funkční 

skupiny 

−CH3 −COOH 

−CO−O 

−CHO 

−COOH 

−C≡C−H 

−CH=CH− 

−CO−O 

−OH 

−CH3 

−COOH 

−CO−O 

−O− 

−CH(CH3)2 

=C−O−C 

 

−OH 

 

−CHO −(CH3)n−(C)− 

n>3 

 

Charakteristické píky vhodné pro kalibrace, ve kterých poměrně silně absorbuje PET a 

nekryjí se výrazně s půdou, jsou 2 964 cm-1, 1 741 cm-1, 1 301 cm-1 a 1 137 cm-1. 

 

 

Obrázek 27: DRIFT pásy vhodné pro kalibraci 

 

Pásy ve DRIFT spektru vhodné pro sestrojení kalibračních závislostí jsou 3 000−2 940 cm-1 

(zelená), 1 770−1 700 cm-1 (modrá), 1 310−1 295 cm-1 (červená) a 1 150−1 020 cm-1 (žlutá). 
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5.5 Kalibrace DRIFT 

Stejně jako u ATR, získaná DRIFT spektra směsí kopírují spektra půdy i PET s různou 

intenzitou, vzhledem ke koncentraci PET v půdě. Ve vybraných oblastech, ve kterých se 

nacházejí charakteristické píky čistého plastu PET, je zřetelně vidět, že se stoupající 

koncentrací PET v půdě lineárně roste i absorpce v IČ oblasti. Pro potvrzení tohoto 

předpokladu byly sestrojeny kalibrační závislosti v programu Opus 8.1 pro všechny vybrané 

pásy. 

 

 

Obrázek 28: DRIFT spektra směsí modelové půdy M34 (tmavě modré spektrum znázorňuje pouze 
čistou modelovou půdu M34) a PET (červené spektrum je pouze čistého PET) s vlnočty 

charakteristických píků PET 

 

 

Obrázek 29 až Obrázek 32 znázorňuje kalibrační závislosti mezi různým obsahem PET ve 

směsích s modelovou půdou Metranal M34 ve zvolených regionech, které byly následující 

3 000−2 940 cm-1, 1 770−1 700 cm-1, 1 310−1 295 cm-1 a 1 150−1 020 cm-1. 
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Obrázek 29: Závislost absorbance na koncentraci PET ve směsích v oblasti 3 000−2 940 cm-1 

 

 

 

 

Obrázek 30: Závislost absorbance na koncentraci PET ve směsích v oblasti 1 770−1 700 cm-1 
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Obrázek 31: Závislost absorbance na koncentraci PET ve směsích v oblasti 1 310−1 295 cm-1 

 

 

 

 

Obrázek 32: Závislost absorbance na koncentraci PET ve směsích v oblasti 1 150−1 120 cm-1 

 

Ve všech zvolených pásech je viditelná lineární závislost. Korelační koeficienty r jsou 

v rozsahu od 0,860 do 0,914. 
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Tabulka 16: Rovnice a korelační koeficienty kalibračních závislostí v jednotlivých oblastech 

Oblast [cm-1] Kalibrační rovnice Korelační koeficient, r 

3 000−2 940 Y = -9,309 + 0,103 ∙ X 0,890 

1 770−1 700 Y = -5,354 + 0,0441 ∙ X 0,914 

1 310−1 295 Y = -5,151 + 0,161 ∙ X 0,868 

1 150−1 120 Y = -3,520 + 0,069 ∙ X 0,860 

 

5.6 Vyhodnocení reálných vzorků 

Píky reálných vzorků půd jsou téměř totožné s píky modelové půdy M34, liší se pouze 

v absorbancích. To je zapříčiněno pravděpodobně přítomností SOM (půdní organické 

hmoty), případně odlišných koncentrací jednotlivých složek půdy.  

ATR spektra reálných vzorků (viz Obrázek 33) mají všechna přibližně stejný tvar. Okolo 

vlnočtu 1 000 cm-1 je absorbance způsobená přítomností vazby −NH2. Slabá odezva 

v 777 cm-1 značí vazbu −CH2−CHx (x≠2) a ve vlnočtu 693 cm-1 −C≡C−H. Silně absorbují i 

skupiny Si−O na kraji spektra ve vlnočtu 419 cm-1 [37]. ATR spektra reálných půd nejeví 

známky významné přítomnosti mikroplastu PET. 

 

 

Obrázek 33: ATR spektra reálných vzorků půd a kompostů 

 

DRIFT spektra reálných vzorků (viz Obrázek 34) jsou oproti ATR mnohem bohatší, co se 

týče počtu píků. V oblasti vlnočtu 3 623 cm-1 dává silnou odezvu –OH vazba, přičemž tvar 

spektra v rozmezí 3 500−3 000 cm-1 je způsoben přítomností kationtů vodíků. V oblasti 

1 950−1 500 cm-1 se nachází oblast bohatá na vazby C=O, C=C, N=O, C=N. Na kraji spektra 

v oblasti okolo 500 cm-1 odezvu dávají Si−O [37]. DRIFT spektra reálných půd nejeví známky 

o přítomnosti mikroplastu PET. 
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Obrázek 34: DRIFT spektra reálných vzorků půd a kompostů 

 

5.7 Validace 

Naměřená data reálných vzorků byla použita pro vytvoření validačních modelů v programu 

Opus 8.1 pomocí funkce Quant 2 Method. 

 

Validace pH 

Validace IČ dat pro pH byla provedena u všech vzorků půd a kompostů. Po odstranění 

odlehlých hodnot byla provedena nová validace. 

V ATR spektrech byly vybrány charakteristické pásy v oblastech 560−498, 956−876, 

683−621, 832−714 a 1204−1123 cm-1 

 

Tabulka 17: Vybrané regiony pro vytvoření validačních modelů pH (ATR) 

 Od [cm-1] Do [cm-1] 

1 559,53 497,57 

2 956,09 875,54 

3 683,45 621,49 

4 832,20 714,40 

5 1 203,93 1 123,38 

 

Ve spektrech metody DRIFT byly vybrány charakteristické pásy v oblastech 4 625−4 415, 

3 757−2 651, 2 454−2 138, 2 072−1 835 a 1 730−1 546 cm-1. 
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Tabulka 18: Vybrané regiony pro vytvoření validačních modelů pH (DRIFT) 

 Od [cm-1] Do [cm-1] 

1 4 625,0 4 414,5 

2 3 756,6 2 651,3 

3 2 453,9 2 138,1 

4 2 072,3 1 835,4 

5 1 730,2 1 546,0 

 

Po vyjmutí odlehlých bodů byl sestrojen validační model pro IČ data a pH. 

 

 

Obrázek 35: Graf validace IČ dat reálných vzorků půd a kompostů a pH s využitím ATR metody 

 

U validačního modelu IČ dat reálných vzorků půd a kompostů a pH s využitím ATR metody 

byly zjištěny hodnoty R2 29,96, RMSECV 0,238 a RPD 1,19. 
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Obrázek 36: Graf validace IČ dat reálných vzorků půd a kompostů a pH s využitím DRIFT metody 

 

U validačního modelu IČ dat reálných vzorků půd a kompostů a pH s využitím DRIFT metody 

byly zjištěny hodnoty R2 76,07,  RMSECV 0,372 a RPD 2,06. 

 

Validace sušiny 

Validace sušiny byla provedena pouze u vybraných vzorků (viz Tabulka 19), protože ostatní 

dodané vzorky neobsahovaly potřebná data.  

 

Tabulka 19: Hodnoty sušiny vzorků půd a kompostů 

Označení vzorku Sušina [% hm.] 

3529 86,59 

3546 85,1 

3828 88,42 

6989 90,61 

6999 92,61 

7007 93,27 

7121 89,51 

7125 86,27 

K7282 72,39 

K7283 64,72 

 

V ATR spektrech byly vybrány charakteristické pásy v oblastech 560−498, 956−876, 

683−621, 832−714 a 1 204−1 123 cm-1. 
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Tabulka 20: Vybrané regiony pro vytvoření validačních modelů sušiny (ATR) 

 Od [cm-1] Do [cm-1] 

1 559,53 497,57 

2 956,09 875,54 

3 683,45 621,49 

4 832,20 714,40 

5 1 203,93 1 123,38 

 

Ve spektrech metody DRIFT byly vybrány charakteristické pásy v oblastech 4 625−4 415, 

3 757−2 993, 2 388-2 283, 1 967-1 835 a 1 678-1 546 cm-1. 

 

Tabulka 21: Vybrané regiony pro vytvoření validačních modelů sušiny (DRIFT) 

 Od [cm-1] Do [cm-1] 

1 4 625,0 4 414,5 

2 3 756,6 2 993,4 

3 2 388,1 2 282,8 

4 1 967,0 1 835,4 

5 1 677,5 1 546,0 

 

Po vyjmutí odlehlých bodů byl sestrojen korelační model na sušinu. 

 

 

Obrázek 37: Graf validace IČ dat reálných vzorků půd a kompostů a sušiny s využitím ATR metody 

 

U validačního modelu IČ dat reálných vzorků půd a kompostů a sušiny s využitím ATR 

metody byly zjištěny hodnoty R2 38,05, RMSECV 7,46 a RPD 1,28. 
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Obrázek 38: Graf validace IČ dat reálných vzorků půd a kompostů a sušiny s využitím DRIFT metody 

 

U validačního modelu IČ dat reálných vzorků půd a kompostů a sušiny s využitím DRIFT 

metody byly zjištěny hodnoty R2 85,07, RMSECV 3,53 a RPD 2,59. 

Validační modely jsou považovány za lepší v případech, u kterých hodnota koeficientu 

determinace R2 a parametru RPD je vysoká, hodnota odchylky RMSECV je nízká [34]. Lepší 

vytvořené validační modely byly v případě analýzy spekter DRIFT vs. základní půdní 

charakteristiky (pH a sušina), u kterých R2 bylo mnohem vyšší, také parametr RPD byl vyšší 

a hodnoty RMSECV byly nižší. 

  



48 

 

6. Závěr 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na posouzení vhodnosti infračervené spektrometrie 

pro kvalitativní a kvantitativní analýzu mikroplastů v půdě. Součástí práce bylo 

experimentální měření modelových půd s obsahem mikroplastu PET a reálných vzorků půd. 

Měření probíhalo s využitím infračerveného spektrometru Alpha II s moduly ATR a DRIFT. 

Následně byla spektra modelové půdy s obsahem mikroplastu PET vyhodnocena v softwaru 

Opus 8.1 pomocí funkce Setup Quant method. Výsledkem byla u obou FTIR metod lineární 

závislost absorbance na koncentraci mikroplastu PET. Korelační koeficienty r u metody ATR 

byly v rozsahu od 0,998 do 0,979. Tyto hodnoty jsou nepatrně vyšší než u metody DRIFT, 

kde hodnoty byly v rozsahu od 0,860 do 0,914.  

Na základě pozitivní odezvy mikroplastu PET považuji obě FTIR metody za vhodné pro 

kvalitativní i kvantitativní analýzu mikroplastů v půdě. Po zhodnocení naměřených dat bych 

volila jako vhodnější techniku ATR, protože spektrum půdy i PET je přehlednější a 

charakteristické píky PET jsou výraznější. ATR považuji za vhodnější i vzhledem k časové 

náročnosti měření.  

Po proměření reálných vzorků půd a kompostů a následném zkoumání ATR a DRIFT 

spekter nebyly nalezeny žádné známky o přítomnosti mikroplastu PET v těchto vzorcích. 

Naměřená spektra byla použita pro vytvoření validačních modelů pH a sušiny v závislosti na 

změřených IČ spektrech reálných vzorků půd a kompostů. Koeficienty determinace R2 byly 

výrazně vyšší při použití metody DRIFT, přičemž při validaci pH se hodnota R2 rovnala 76,07 

a při validaci sušiny 85,07. Oproti metodě ATR, u které hodnota koeficientu determinace R2 

byla pro pH 29,96 a pro sušinu 38,05. Modely, kde se zahrnují i vlastnosti, jsou proto 

reálnější za použití techniky DRIFT. 
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8. Seznam použitých zkratek a symbolů 

FTIR – Infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací 

ATR – Zeslabená úplná reflektance (metoda FTIR) 

DRIFT – Difúzní reflektance (metoda FTIR) 

PET – Polyethylen tereftalát 

r – Korelační koeficient 

R2 – Koeficient determinace 

RMSECV – Střední kvadratická chyba predikce 

RPD – Zbytková predikční odchylka 

SOM – Půdní organická hmota 

POP – Perzistentní organická znečišťující látka  

 


