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постизања робусне плазме и валидација метода одррђивања минералног 

састава узорака комерцијално доступних мекиња. У циљу постизања робусних 

услова плазме, код ICP инструмента серије iCAP 6000, било је могуће испитати 

утицај RF снаге генератора и утицај брзине гаса за распршивање. Робусни 

услови плазме су постигнути при RF снази од 1150 W и протоку 
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спајковања стандарда узорком. Тачност и прецизност ICP-OES метода је 
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