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Nesoulad stanovení obsahu sodíku metodou INAA v referenčních 

materiálech NIST SRM1547 a SRM1515 s certifikovanými hodnotami 

Jan Kameník, Jan Kučera 

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Řež 

 

Ve skupině neutronové aktivační analýzy Ústavu jaderné fyziky AV ČR jsou pro ověření 

přesnosti stanovení prvků
†
 v biologických vzorcích používány standardní referenční materiály 

(SRM) 1547 Peach Leaves a SRM 1515 Apple Leaves, které dodává americký National 

Institute of Standards and Technology (NIST). Oba materiály jsou opatřeny certifikátem 

analýzy
 2,3

 uvádějícím celkový obsah 42 prvků v SRM 1547 a 44 prvků v SRM 1515. 

V posledních letech při analýze obou těchto materiálů zjišťujeme metodou instrumentální 

neutronové aktivační analýzy (INAA) přibližně o 30–50% vyšší obsah sodíku než udávají 

certifikáty, při stanovení ostatních prvků obdobný nesoulad nepozorujeme. Při stanovení 

obsahu Na v referenčním materiálu SRM 1571 Orchard Leaves
 4

 certifikovaném v roce 1971, 

ani v celé řadě geologických materiálů
 5,6

 takový nesoulad také nebyl pozorován. Pro 

objasnění popsaného nesouladu byla provedena literární rešerše týkající se obou zmíněných 

SRM a provedena série analýz, jejichž cílem bylo vyloučit systematickou chybu naší 

laboratoře. Získané výsledky jsou uvedeny v této práci.  

 

Charakterizace materiálů SRM 1547 a SRM 1515 

Pro výrobu materiálu SRM 1547 byly použity listy ze zdravých broskvoní odrůdy „Coronet“ 

nasbírané v sadu Georgijské univerzity v okrese Peach (stát Georgia, USA), které byly po 

usušení namlety v ocelovém mlýně na částice menší než 1 mm
 2
. Materiál SRM 1515 byl 

připraven z listů jabloní odrůd „Golden Delicious“ a „Rome“ sbíraných v sadech 

Pensylvánské státní univerzity v okresech Adams a Centre (stát Pensylvánie, USA), jabloňové 

listy byly ponořeny do roztoku neionogenního detergentu, opláchnuty destilovanou vodou, 

usušeny a namlety v ocelovém mlýně na částice menší než 0,4 mm
 3

. Oba materiály byly dále 

rozmělněny v tryskovém mlýnu na částečky o velikosti přibližně 0,075 mm, zamíchány ve 

velkém mísiči, radiačně sterilizovány zářením gama izotopu 
60

Co dávkou 27,8 kGy a 

rozděleny do lahví z hnědého skla po 50 g
 2,3,7

. 

Minimální množství materiálu pro analýzu je podle certifikátu u obou SRM 150 mg
 2,3

. 

Výsledky Beckera
 7

 naznačují dostatečnou homogenitu pro prvky K, Mn, Al, Ca a La také 

v množství 100 mg. Becker
 7

 také uvádí, že u obou SRM může při použití běžných sušících 

postupů dojít k nepřiměřené ztrátě hmotnosti. Proto bylo doporučeno provádět sušení pouze 

lyofilizací (při teplotě vzorku nepřesahující -5° C po celou dobu sušení) nebo v exsikátoru nad 

chlorečnanem hořečnatým
 2,3

.  

Certifikovaný obsah sodíku v SRM 1547 je 24 ± 2 mg kg
-1

 a v SRM 1515 24,4 ± 1,2 mg kg
-1

, 

hodnoty byly stanoveny na základě výsledků analýzy metodami INAA a plamenové atomové 

absorpční spektrometrie. Oba SRM obsahují nejmenší množství sodíku ze skupiny materiálů 

vyrobených z listů rostlin v laboratořích NIST, jak je patrné z Tab. 1. 

V rámci mezilaboratorního porovnání organizovaného NIST na počátku 90. let 20. století 

před certifikací, byl obsah sodíku v materiálech z listů jabloní a broskvoní označených 

později jako SRM 1547 a SRM 1515 stanoven ve třech laboratořích
 13

. Výsledky dvou 

laboratoří (včetně naší) byly ve velmi dobré shodě s později certifikovanou hodnotou NIST, 

                                                 
†
  Podle terminologie

 1
 se „Measurement accuracy“ překládá do češtiny nově jako „přesnost“,  „measurement 

precision“ jako  „preciznost“. 
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jedna laboratoř prezentovala výsledek vyšší o 20 % (SRM 1547), respektive o 30 % 

(SRM 1515). 

Dlouhodobou stabilitu materiálu SRM 1547 hodnotily Mackey a Spatz
 14

 z výsledků 

namátkového stanovení obsahu šesti prvků (As, B, Cd, Cr, Cu a Se) provedeného v NIST 

mezi roky 1992 a 2008. Pouze v případě Cl bylo naznačeno, že by mohlo docházet ke změně 

jeho obsahu s časem (mírný pokles), tento efekt byl ale ve sledovaném období na hranici 

statistické významnosti. V uvedené práci nebyly bohužel uvedeny žádné výsledky stanovení 

Na v SRM 1547, tak jako tomu bylo v případě druhého hodnoceného materiálu SRM 1566a 

Oyster Tissue. 

 

Tab. 1 Standardní referenční materiály vyrobené v laboratořích NIST z listů rostlin, 

analytické metody použité při certifikaci obsahu sodíku a obsahy sodíku, hořčíku a hliníku jak 

je uvádí příslušné certifikáty
 2,3,8-12

. 

Materiál Metody
 a Na 

b
, mg kg

-1 Mg
 b
, hm. % Al

 b
, mg kg

-1 
SRM1547, Peach Leaves INAA, FAES 24 ± 2 0,432 ± 0,008 249 ± 8 

SRM1515, Apple Leaves INAA, FAES 24,4 ± 1,2 0,271 ± 0,008 286 ± 9 

SRM1575a, Trace Elements 

in Pine Needles  
INAA (63 ± 1) (0,106 ± 0,017) 508 ± 30 

SRM1571, Orchard Leaves NAA, FES 82 ± 6 0,62 ± 0,02 – 
SRM1573a, Tomato Leaves FAES, INAA 136 ± 4 (1,2) 598 ± 12 
SRM1572, Citrus Leaves neuvedeno 160 ± 20 0,58 ± 0,03 92 ± 15 
SRM1570a, Trace Elements 

in Spinach Leaves 
PGAA, INAA 18 210 ± 230 (0,9) 310 ± 15 

a
 Metody stanovení Na: FAES (plamenová atomová emisní spektrometrie), FES (plamenová emisní 

spektrometrie), INAA (instrumentální neutronová aktivační analýza), PGAA (neutronová aktivační analýza 

s využitím promptního gama záření)  
b
 NIST certifikované hodnoty s rozšířenou nejistotou; v závorce jsou uvedeny referenční hodnoty (s nejistotou) a 

informační hodnoty (bez nejistoty) 

 

Experimentální část 

Pro stanovení obsahu sodíku metodou INAA byly použity materiály z originální zásobní 

lahve NIST SRM 1547 a SRM 1515. Lahve byly otevřeny před mnoha lety, přesné časové 

určení se nepodařilo dohledat. V případě SRM 1547 bylo v lahvi asi jen 10 % původního 

množství, v případě SRM 1515 asi 25 %. Nejprve byl odebrán vzorek z vrchní vrstvy. Další 

odběr byl proveden po důkladném zamíchání materiálu rolováním lahve po stole. SRM 1547 

byl analyzován také z nové lahve opatřené v roce 2012, která byla otevřena až pro účely této 

práce. Pro kontrolu přesnosti stanovení byly se vzorky analyzovány referenční materiály 

NIST SRM 1571 Orchard Leaves a NIST SRM 1575a Pine Needles. Od každého vzorku byly 

analyzovány 4 alikvoty o navážce přibližně 200 mg. Materiál byl tabletován v pneumatickém 

lisu MP250M s ocelovou lisovací hlavicí o průměru 16 mm (Maassen GmbH) mezi dvěma 

polyethylenovými (PE) fóliemi. Analyzován byl také materiál A-2 uchovávaný v PE lahvičce, 

který byl dříve studován v naší laboratoři v rámci mezilaboratorního porovnání
 13

 a který byl 

identický s pozdějším NIST SRM 1515. Z důvodu malého dostupného množství byl odebrán 

jen jeden podíl, který nebyl tabletován. Pro vyhodnocení příspěvků interferenčních reakcí 

rychlých neutronů při stanovení Na byly použity dva vzorky Al fólie (99,999 %, Goodfellow) 

a Mg lupínků (99,98 %, Sigma–Aldrich). 

Vzorky byly pro ozáření zataveny do diskového PE pouzdra o průměru 25 mm připraveného 

svařením dvou PE fólií o tloušťce 0,15 mm. PE disky byly předem čištěny loužením 

podvarovou kyselinou dusičnou zředěnou demineralizovanou vodou (1+5). Pro vyhodnocení 
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signálu blanku bylo z uvedených PE disků připraveno 6 prázdných pouzder. Ke kvantifikaci 

obsahu sodíku byl použit jednoprvkový standard (kalibrátor) připravený nanesením 

gravimetricky zředěného roztoku NIST SRM 3152a Sodium Standard Solution přímo na PE 

disk (50,50±0,18 µg Na). Zatavené kapsle byly obaleny Al fólií, naskládány do dvou 

válcových Al pouzder a zaletovány. Na oba konce pouzdra a mezi každou pětici tvořenou 

vzorky, standardy a blanky byly vloženy Fe fólie o hmotnosti 60 mg pro stanovení gradientu 

fluence neutronů podél osy pouzdra. V každém pouzdře byly zastoupeny alikvoty všech 

vzorků, standardů i blanků. 

Pouzdra byla ozářena 15. a 28. 2. 2014 v jaderném reaktoru LVR-15 Centra výzkumu Řež 

v rámci infrastruktury CANAM (projekt MŠMT č. LM2011019) 3–9 hodin při toku tepelných 

neutronů 2·10
13

 cm
-2

s
-1

. Vzorky byly měřeny 3–4 dny po ozáření na polovodičovém 

koaxiálním HPGe detektoru s relativní účinností 77.8 % a rozlišením FWHM 1.86 keV (oba 

parametry pro fotony radionuklidu 
60

Co o energii 1332,5 keV). Detektor byl připojen do 

spektrometrické trasy obsahující Canberra 599 Loss Free Counting modul pro korekci 

dynamické změny mrtvé doby a ztrát efektem nakupení pulzů. Měřicí systém byl ovládán a 

spektra záření γ byla vyhodnocena systémem Canberra Genie 2000. 

 

Výsledky a diskuse 

Hodnoty obsahu Na v materiálu SRM 1547 dohledané v literatuře
 6,15-26

 jsou na Obr. 1 

seřazeny podle roku publikace příslušných prací. Řada výsledků souhlasila s certifikovanou 

hodnotou, u hodnot publikovaných po roce 2008 je však zřetelný posun k vyšším hodnotám. 

Takové výsledky byly zjištěny ve více laboratořích třemi analytickými metodami (INAA, 

ICP-OES, ICP-MS). 

Pro materiál SRM 1515 bylo v literatuře dohledáno méně výsledků obsahu sodíku
 15,20,27-34

, 

které byly obecně v dobré shodě s certifikovaným obsahem Na jak je zřejmé z Obr. 2. 

Výjimkou jsou dva výsledky publikované v letech 1999
 28

 a 2015
 34

, které jsou vyšší než 

certifikovaná hodnota, stejně jako dva nepublikované výsledky naší laboratoře (viz Obr. 2). 

Při hodnocení publikovaných výsledků analýz referenčních materiálů je nutné zvažovat 

„syndrom referenčních materiálů“. Tento termín poprvé použil Byrne
 35

 pro situaci, kdy 

analytik dosahuje přesných výsledků při analýze známých certifikovaných obsahů prvků 

v referenčních materiálech, ale selhává, pokud jsou stejné vzorky analyzovány jako neznámé. 

Epstein
 36

 tento jev demonstroval dvěma příklady, kdy byly některé publikované výsledky pro 

referenční materiál ve shodě s hodnotou certifikátu, která se později ukázala chybnou (Mn 

v SRM 1648 Urban Particulate Matter
 36,37

, Mg v SRM 1645 River Sediment
 36

). Je možné se 

domnívat, že některé publikované hodnoty obsahu Na v SRM 1547 a SRM 1515 mohly být 

také ovlivněny tímto syndromem. 

Pro správné vyhodnocení obsahu Na ve vzorcích s jeho malým obsahem byl stanoven 

příspěvek PE pouzdra, v němž byly vzorky ozařovány a měřeny (blank). V případě analýz 

provedených v této práci tento příspěvek činil 0,13 ± 0,01 µg Na (aritm. průměr ± směrodatná 

odchylka, N=6). Zdrojem Na v blanku může být samotný materiál pouzdra nebo kontaminace 

povrchu při manipulaci před ozařováním. Určitou část hodnoty blanku tvoří zpětně odražená 

jádra 
24

Na produkovaná reakcí 
27

Al(n,α)
24

Na v materiálu hliníkové fólie při ozařování. Fólií 

jsou pouzdra obalena pro zamezení jejich spékání a zlepšení odvodu tepla. Míra tohoto jevu je 

daná plochou kontaktu PE s Al fólií a měla by být stejná pro všechna pouzdra. 
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Obr. 1 Obsah sodíku v materiálu SRM 1547 Peach Leaves
 6,15-26

. Prázdné symboly označují 

výsledky dosažené naší laboratoří. Plná a přerušované čáry představují certifikovanou 

hodnotu s rozšířenou nejistotou
 2

. 

 

Obr. 2 Obsah sodíku v materiálu SRM 1515 Apple Leaves
 15,20,27-34

 (kosočtverec). Prázdné 

symboly označují výsledky dosažené naší laboratoří včetně dvou nepublikovaných 

(trojúhelník). Plná a přerušované čáry představují certifikovanou hodnotu s rozšířenou 

nejistotou
 3
. 

 

Interferenční příspěvek sodíku vytvořený jadernými reakcemi rychlých neutronů 
24

Mg(n,p)
24

Na a 
27

Al(n,α)
24

Na díky přítomnosti Al a Mg ve vzorku byl stanoven ozářením Al 

fólie a Mg lupínků. Bylo zjištěno, že bez provedení korekce by 1 hm.% Al ve vzorku zvýšilo 

koncentraci Na o 1,61 ± 0,02 mg kg
-1 

a 1 hm.% Mg pak o 2,99 ± 0,03 mg kg
-1

.  

Stanovený obsah sodíku ve vzorcích je uveden v Tab. 2. Hodnoty byly korigovány na 

příspěvek blanku (méně než 2 % pro 200 mg vzorky) i na příspěvky interferenčních jaderných 

reakcí. Interferenční příspěvky byly pro každý vzorek vyčísleny ze známého obsahu Al a Mg 

uvedeného v Tab. 1 (pro SRM 1571 nebyl obsah Al zjištěn). Příspěvek k naměřenému Na 

díky přítomnému Al byl zanedbatelný (přibližně 0,1–0,2% stanovené hodnoty) z důvodu 
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relativně nízkého obsahu hliníku ve vzorcích, v případě Mg činil příspěvek přibližně 2-4 %. 

Hodnoty uvedené v Tab. 2 jsou vypočítány pro nesušené materiály. V suchém vzorku by byl 

obsah Na vyšší o několik procent. 

 

Tab. 2 Obsah sodíku (mg kg
-1

) jako aritmetický průměr a směrodatná odchylka (N=4) 

stanovený metodou INAA v různých odběrech materiálu SRM 1547 a SRM 1515 a 

v kontrolních materiálech SRM1571 a SRM1575a. Hodnoty NIST jsou uvedeny v Tab. 1. 

Popis SRM 1547 SRM 1515 SRM 1571 SRM 1575a 

vrchní vrstva 33,1 ± 1,5 31,3 ± 0,7 – – 

po promíchání 34,7 ± 1,0 35,5 ± 1,4 90 ± 5 59,5 ± 0,8 

nová lahev (2012) 32,8 ± 0,6 – – – 

vzorek v PE – 21,6 ± 0,3
 a
 – – 

a
 A-2, navážka 170 mg, hodnota ± kombinovaná nejistota, materiál z mezilab. porovnání před více jak 20 lety 

 

Přesnost provedeného stanovení je možné demonstrovat analýzou kontrolních materiálů 

SRM 1575a a SRM 1571, pro které byly dosažené výsledky v rámci nejistoty stanovení ve 

shodě s certifikovanými hodnotami
 8,9

. Stanovený obsah Na v materiálech SRM 1547 a 

SRM 1515 byl vyšší než certifikovaná hodnota, byly tak potvrzeny naše výsledky 

v posledních letech. Ve vrchní vrstvě materiálu nebylo nalezeno výšší množství sodíku než 

v materiálu po zamíchání, kontaminace z externího zdroje tedy nebyla indikovaná. Vyšší 

obsah Na byl stanoven také v materiálu ze zcela nové zásobní lahve SRM 1547. Zajímavé je, 

že v materiálu A-2 uchovávaném v PE lahvičce byl stanovený obsah Na v docela dobré shodě 

s certifikovanou hodnotou.  

Na základě uvedených poznatků byla vyslovena hypotéza, že v materiálech SRM 1547 a 

SRM 1515 došlo ke zvýšení obsahu Na po jejich certifikaci. Možným zdrojem Na by mohlo 

být náhlé nebo pozvolné uvolňování sodíku ze skla zásobní lahve, které je v neustálém 

kontaktu s materiálem. Jemně namletý materiál listů ovocných stromů obsahuje zbytkovou 

vlhkost a řadu organických kyselin, které by mohly tento transport podporovat. Tuto teorii by 

mohlo potvrzovat i to, že ve vrchní vrstvě, která byla jen omezeně v kontaktu se stěnou lahve, 

byl nalezen mírně nižší obsah sodíku než v zamíchaném materiálu. Pro ověření hypotézy je 

třeba provést řadu dalších experimentů. 

 

Závěr 

Provedené analýzy potvrdily naše nedávné výsledky stanovení obsahu sodíku v SRM 1547 a 

SRM 1515, které jsou vyšší než certifikované hodnoty. Byla vyloučena kontaminace 

materiálu z vnějšího prostředí, například při manipulaci s otevřenou zásobní láhví. Stanovené 

hodnoty pro materiál SRM 1547 jsou v souladu s řadou publikovaných hodnot, které byly 

dosaženy více analytickými metodami v různých laboratořích. Výsledek analýzy historického 

materiálu A-2 uchovávaného v PE lahvičce je v souladu s certifikovanou hodnotou. Byla 

vyslovena hypotéza, že zdrojem Na v obou SRM by mohlo být uvolňování Na ze skla zásobní 

lahve. Tuto hypotézu bude nutno prošetřit dalšími experimenty. 

 

Tato studie byla podpořena Grantovou agenturou ČR v rámci projektu P108/12/G108.  
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Discrepancy of sodium mass fraction determined by INAA in reference materials NIST SRM1547 and 

SRM1515 with their certified values 

Jan Kameník, Jan Kučera 

Nuclear Physics Institute, The Czech Academy of Sciences, Řež 

Determination of sodium content in NIST standard reference materials (SRM) SRM 1547 and SRM 1515 in 

recent years yielded values higher than NIST certified values. Similarly, increased values were published for 

SRM 1547 by several laboratories, however, published sodium values SRM 1515 are in general in agreement 

with the certified value. Additional analysis of SRM 1547 and SRM 1515 using NIST SRM 3152a Sodium 

Standard Solution as a calibrator confirmed increased Na values. Inhomogeneity indicating external 

contamination of the stock material was not found. Moreover, increased Na value was also determined for 

freshly opened bottle of SRM 1547 material. Analysis of the historical material A-2 from our archive, which is 

identical with SRM 1515 and was distributed by NIST prior to the SRM 1515 certification and stored in a 

polyethylene vial, yielded a value in agreement with the certified value. A hypothesis was formulated that 

sodium in SRM 1547 and SRM 1515 materials could have been increasing after certification, perhaps due to the 

release of sodium from the glass bottle. 




