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ABSTRAKT 

Tavení je proces, při kterém dochází k rozpuštění částic vzorku v tavidle. Toho se 

vyuţívá pro rozklad látek, které se za standardních podmínek nerozloţí v kyselině. Například 

křemík, který je podstatnou částí cementu, se za standardních podmínek nerozloţí, proto se 

taví. Tavit se můţe do roztoku nebo do perly. Tavení do roztoku se pouţívá spíše pro ICP-

OES zatímco perly pro XRF. U XRF se kromě perel dá měřit i v prášku, to je ale méně přesné. 

Tato bakalářská práce se zabývá rozkladem standardů a porovnáním naměřených hodnot s 

certifikovanými hodnotami. V rámci práce byly vzorky standardů rozloţeny pomocí několika 

druhů tavidel, změřeny na ICP-OES. Stejné standardy byly změřeny pomocí XRF ve formě 

perel. Kromě těchto dvou metod byla také provedena prvková analýza pro stanovení obsahu 

síry. Tyto metody byly na závěr porovnány. Z naměřených dat lze říci, ţe nejlepších výsledků 

dosáhneme pomoci metody ICP-OES. 

 

ABSTRACT 

Fusion is the process in which the sample particles are dissolved in the flux. This is used 

for the decomposition of substances which under normal conditions do not decompose in 

acid. For example, silicon, which is a substantial part of cement, is not degraded under 

standard conditions, so it is fused. Fusion may be in solution or in a pearl. Solution fusing is 

used for ICP-OES rather than XRF pearls. In addition to the pearl, XRF can also be measured 

in powder, but it is less accurate. This bachelor thesis deals with decomposition of standards 

and comparison of measured values with certified values. In the course of the work, samples 

of the standards were decomposed using several types of fluxes, measured at ICP-OES. The 

same standards were measured using XRF in the form of pearls. In addition to these two 

methods, elemental analysis of sulfur content was also performed. These methods were finally 

compared. From the measured data we can say that the best results are achieved with the ICP-

OES method. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Tavení, fluorescence, rentgenová spektrometrie, atomová emisní spektrometrie, indukčně 

vázaný plazmat 

 

KEY WORDS 

Fusion, fluorescence, X-ray spectrometry, atomic emission spectrometry, inductively 

coupled plasma  
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1. ÚVOD 

Analýza materiálu (vápno, cement) je velice důleţitá pro stanovení jeho kvality. Proto se 

stanovuje, ze kterých oxidů a o jaké koncentraci je materiál sloţen. Pro stanovení se dají 

pouţít různé metody, například rentgenová fluorescenční spektrometrie nebo emisní 

spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. 

 Cement je velice důleţité a rozšířené pojivo, které se vyuţívá ve většině staveb, proto 

je důleţité, aby měl dostačující kvalit, která se odvíjí od sloţení. Proto je velice podstatné 

abychom byly schopni určit jeho sloţení co nejpřesněji. 

 Aby bylo moţné vzorky analyzovat metodami rentgenová fluorescenční spektrometrie 

nebo emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, je třeba nejprve připravit vzorek 

vhodné formy. Toho lze dosáhnout tavením. Konkrétně tavením do roztoku pro emisní 

spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem nebo tavení do perly pro rentgenovou 

fluorescenci. 

Cílem této práce je vytvoření vhodné metody pří rozkladu materiálu tavením pro analýzu, 

tedy určit vhodné tavidlo, smáčedlo, jejich mnoţství a také vhodnou kyselinu, ve které se 

tavenina rozloţí. 

  



 

 

8 

 

2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 RENTGENOVÉ ZÁŘENÍ 

Rentgenové záření (sloţené z rentgenových paprsků) je forma elektromagnetického záření. 

Většina rentgenových paprsků má vlnovou délku v rozmezí od 0,01 do 10 nm, a energie v 

rozsahu od 100 eV aţ 100 keV. Vlnová délka rentgenových paprsků je menší neţ UV záření a 

typicky větší neţ gama zářeni. Rentgenové záření je pojmenováno podle objevitele Wilhelm 

Röntgena. [1] 

Rentgenové záření s energií fotonů nad 5 - 10 keV (s vlnovou délkou menší neţ 0,2 - 

0,1 nm) se nazývají tvrdé rentgeny, zatímco ti s niţší energií se nazývají měkké rentgeny. 

Vzhledem k jejich schopnosti pronikání skrz materiál, se tvrdé rentgenové záření široce 

pouţívá pro zobrazování vnitřních částí objektů, například v lékařství nebo na letištních 

kontrolách. V důsledku toho se termín rentgen pouţívá také pro označení snímku 

připraveného za pouţití této metody. Vzhledem k tomu, ţe vlnové délky tvrdých 

rentgenových paprsků jsou podobné velikosti atomů, jsou také uţitečné pro stanovení 

krystalové struktury pomocí rentgenové krystalografie. [1] 

Rentgenové záření je produkováno tak ţe vysokorychlostní elektrony, které byly zrychlené 

o desítky aţ stovky kilovoltů svého potenciálu udeřit kovový terč. Zdroj rentgenového záření 

se skládá z vakuové trubici obsahující katodu, ze které se uvolňují elektrony, a anody, který 

podporuje cílový materiál, kde se produkují rentgenové záření. Pouze asi 1% energie je 

emitován jako rentgenového záření - zbytek se rozptýlí ve formě tepla v anodě. Ve většině 

systémů je anoda tak, aby elektrony udeřily jen malou část v jednom okamţiku a zbytek 

anody zůstal chladný. Rentgenové záření je emitováno z trubice přes rádi-průchodné okno. [2] 

 

Obr. 1 Schéma rotační nody v rentgence [2] 

Některé rentgenové záření se uvolňuje při takové energii, která závisí na sloţení terče. 

Bombardující elektrony mohou vyrazit elektrony z vnitřních plášťů atomů kovového terče. 

Tyto volná místa se rychle zaplní elektrony vyraţenými z vyšší úrovně, které vyzařují 
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rentgenové záření s ostře definované frekvence spojené s rozdílem mezi energetickými 

hladinami těchto atomových orbitalů. Ty jsou známy jako charakteristického záření. K 

dispozici je také široké spektrum záření známý jako brzdné záření (brzdné záření; toto záření 

se pouţívá hlavně v diagnostických postupech) [2, 3]. 

 

Obr. 2 Charakteristické rentgenové zářeni [3] 

Charakteristické rentgenové záření je emitováno z těţkých prvků, kdyţ se jejich elektrony 

posunou na niţší energetickou úroveň. Charakteristické rentgenové emise, které jsou 

zobrazeny na obrázku 2 jako dva píky [3,4].  

Pouţití rentgenové radiace 

Elektronová mikroanalýza vyuţívá excitace. Rentgenový spektrometr je obvykle součástí 

elektronového mikroskopu. Poskytuje kvalitativní i kvantitativní analýzu vybraných částí. 

V bodě analýzy přichází signál ze vzdálenosti 1 μm a hloubky 1 μm. [5]. 

Rentgenová fluorescenční spektrometrie 

 

Rentgenové záření je produkován lampy – rentgenová trubice, nebo gama paprsky z 

vhodného stabilního izotopu. Tato metoda má zvláštní status pro její vlastnosti: 

 nedestruktivní analýza 

 snadná příprava vzorků: pevné, kapalné a plynné vzorky 

 rychlý kvalitativní a semi-kvantitativní analýza od beryllia po transurany 

 limity detekce pro středně lehké prvky v mg.kg
-1

, a pro nejlehčí prvky jsou ještě vyšší 

 silné rušení, je třeba standardizovaná matrice pro kalibraci. 

I kdyţ je elektron mikroanalýzy a rentgenová fluorescence (XRF) jsou zaloţeny na stejném 

principu, jejich pouţití se liší. XRF pracuje s velkým objemem a naměřená data ukazují 

průměrné hodnoty. Mikroanalýza je vhodná pro stanovení jednotlivých částic. V kombinaci 

s difrakcí můţeme provést kvalitativní, kvantitativní, strukturní a fázovou analýzu. 
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Rentgenové paprsky se pouţívají pro zkoumání krystalové struktury pomocí rentgenové 

difrakce nebo pro zobrazování těla v lékařství. 

 

Obr. 3 Schéma získávání rentgenového snímku [21] 

Rentgenová fluorescence 

Elektron lze vyrazit z jeho atomov0ho orbitalu pohlcením světelné vlny (fotonů) s 

dostatečnou energií. Energie fotonu (h) musí být větší neţ energie, se kterou je elektron 

vázán k jádru atomu. Je-li elektron vyraţen z vnitřního orbitalu, pak je nahrazen elektronem 

z vyššího orbitalu. Během tohoto přechodu mohou být z atomu emitovány fotony. Toto 

fluorescenční světlo se nazývá charakteristické rentgenové záření prvku. Energie emitovaného 

fotonu se bude rovnat rozdílu energií obou orbitalů, mezi kterými došlo k přechodu elektronu. 

Vzhledem k tomu, ţe energetický rozdíl mezi dvěma specifickými orbitaly, v daném prvku, je 

vţdy stejný (tj. Charakteristické pro konkrétní prvek), foton emitovaný při přechodu mezi 

určitými dvěma orbitaly bude mít vţdy stejnou energii. Proto, na základě stanovení energie 

(vlnové délky) světla (fotonů) emitovaného určitého prvku, je moţné zjistit identitu tohoto 

prvku [6]. 

Pro určité energie (vlnové délky) fluorescenčního světla emitovaného prvkem, se stanový 

počet fotonů na jednotku času (obecně označovány jako intenzita píku nebo četnost), z čehoţ 

se určí mnoţství uvedeného analytu ve vzorku. Je důleţité poznamenat, ţe tyto fluorescenční 

čáry jsou ve skutečnosti pozorovány jako píky s polo-Gaussovým rozloţením, kvůli 

nedokonalému řešení moderní technologie detektoru. Díky tomu se dá stanovit kvantitativní i 

kvalitativní stanovené vzorku. Kvalitativní na základě umístění píku a kvantitativní podle 

výšky píku [6]. 

Energeticky disperzní rentgenová fluorescence 

Energo disperzní rentgenová fluorescence (EDXRF) je jedním ze dvou základních typů 

fluorescence za pouţití rentgenového záření pouţívaných pro elementární analýzu. V EDXRF 

spektrometrii, jsou všechny prvky ve vzorku excitovány současně, a energeticky disperzní 

detektory se pouţívají v kombinaci s vícekanálovým analyzátorem pro současné zachytávání 

fluorescenčního záření emitované ze vzorku. Poté se oddělí charakteristické energetické 

záření jednotlivých prvků ve vzorku. Rozlišení EDXRF systémů závisí na detektoru, a 
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obvykle se pohybuje v rozmezí od 150 eV - 600 eV. Hlavní výhodou EDXRF systémů je 

jejich jednoduchost, rychlý provoz, absence pohyblivých částí, a vysoká účinnost zdroje [8]. 

EDXRF je relativně jednoduché a levné ve srovnání s jinými technikami. To vyţaduje, aby 

zdroj rentgenového záření, které má výkon 50 - 60 kV, které lze nalézt ve většině 

laboratorního vybavení. Dalším základním prvkem je detektor rentgenového záření, který je 

určen pro převod intenzity detekovaných energetických hladin na elektrické impulsy [7]. 

Kromě zdroje a detektoru jsou další kritické komponenty filtry rentgenového záření, které 

jsou k dispozici ve většině přístrojů EDXRF. Jejich funkcí je absorbovat a přenášet energii 

zdroje rentgenového záření, aby se sníţilo pozadí v oblasti zájmu a nezobrazovali se píky, 

které by vznikly v důsledku excitace elektronů ve zdroji [9]. 

Filtry 

Filtry slouţí k alespoň jedné z těchto funkcí: 

 sníţení pozadí 

 zlepšila fluorescenci. 

 

Obr. 4 Schéma pouţití filtru v XRF [22] 
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Obr. 5 Porovná spektra s filtrem a bez filtru [23] 

Sekundární terčíky 

Materiál sekundárního terčíku je excitován primárním rentgenovým záření z rentgenky, a 

pak vysílá sekundární rentgenové záření, které je charakteristické pro elementární sloţení 

terčíku. Pokud je moţné je pouţít poskytují lepší excitaci a niţší pozadí neţ filtry, ale 

potřebuje přibliţně 100 krát silnější primární rentgenové záření. Jednou ze specializovaných 

forem sekundárních cílů jsou polarizační cíle. [9]. 

Kolimátory 

Pouţití kolimátory pro vytvoření úzkých rentgenových paprsků je jednoduché, ale mohou 

trpět ztrátou intenzity se sniţujícím se průměru paprsku. Při průchodu relativně velkého 

paprsku rentgenového záření skrze malý otvor dochází k blokování většiny záření. 

Kolimátorem projde pouze paprsek o přibliţně stejném průměru jaký má otvor [10]. 
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Obr. 6 Schéma principu kolimátoru [10] 

2.2 ATOMOVÁ SPEKTROSKOPIE 

Atomová spektroskopie je technika pro určení prvkového sloţená analitu pomocí 

elektromagnetického nebo hmotnostního spektra. Pouţívá se několik analytických metod, je 

však důleţité zvolit nejvhodnější z nich pro dosaţení správných výsledků. Vhodný výběr 

vyţaduje základní porozumění jednotlivým metodám, protoţe kaţdá z nich má své přednosti I 

omezení [11]. 

Běţně pouţívané techniky v atomové spektroskopii 

Čtyři hlavní analytické metody jsou: atomová absorpční, atomová emisní, atomová 

fluorescenční a hmotnostní spektrometrie [12]. 



 

 

14 

 

 

Obr. 7 Schéma principů atomové absorpční, atomové emisní a atomové fluorescenční metody [12]. 

Atomová emisní spektrometrie 

V atomové emisní spektrometrii se vzorku dodá vysoké mnoţství energie. Tato energie 

slouţí k dosaţení excitovaného stavu atomů. Energie se poté uvolňují ve formě světelného 

záření. Zdroje energie mohou být například elektrický oblouk, plamen nebo plasma. Emisní 

spektrum vyzářené prvky, kterým byla dodána energie, se skládá z povolených vlnových 

délek, kterým se říká emisní čáry. Emisní spektrum se pouţívá pro stanovení kvalitativního 

sloţení prvků. Intenzita spektra slouţí k určení kvantitativního sloţení [13]. 

Emisní spektrometrie se dnes pouţívá především pro stanovení prvků s velmi intenzivním 

zářením jako například Na, K a Li. 

2.3 INDUKČNĚ VÁZANÉ PLASMA OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROSKOPIE 

Indukčně vázané plasma (Inductively coupled plasma ICP) je argonové plasma udrţované 

pomocí interakce rádio frekvenčního pole a ionizovaného plynu argonu. Plazmat můţe 

dosáhnout teploty aţ 10 000 K díky čemu dojed ke kompletní atomizaci prvků ve vzorku a 

minimalizuje potencionální chemické reakce [11]. 

ICP-OES je měření světla vyzářeného prvky ve vzorku, který je vloţen do zdroje ICP. 

Naměřená emisní intenzita se poté porovná s intenzitou záření standardu o známé koncentraci, 

čímţ se získá koncentrace neznámého vzorku [11]. 
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Jsou dva způsoby pro zobrazování světla emitovaného pomoci ICP. V klasickém ICP-OES 

konfiguraci je světlo vyzářené z plazmatu zobrazeno radiálně díky čemuţ dosahuje nejvyššího 

horního lineárního rozsahu. Nahlíţením na světlo vyzářené vzorkem pohledem z vrchu do 

centra plamene (zobrazení axiálně). Axiální pohled nabízí lepší detekční limity neţ radiální. 

Nejefektivnější systémy jsou ty, které mají moţnost nahlíţet na plazmat radiálně i axiálně, 

čímţ získáme nejlepší detekční vlastnosti a nejširší pracovní rozsah [11]. 

Optický systém vyuţívaný pro ICP-OES se skládá ze spektrometru, který se vyuţívá pro 

rozdělení jednotlivých vlnových délek světla a odráţí světlo o poţadované vlnové délce do 

detektoru [11]. 

 

Obr. 8 a)Radiální pohled b) Axiální pohled [11] 

 

Obr. 9 Diagram přívodu vzorku pro ICP-OES [14] 
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 První proces je rozprašování kde se přiváděný kapalný vzorek rozpráší za vzniku 

mlhy, která je tvořena oddělenými kapičkami vzorku (aerosolem). Pouţívají se různé typy 

rozprašovačů, nejčastěji se však pouţívá zúţená trubice. Do trubice je přiváděn kapalný 

vzorek a dále je strháván přiváděným plynem argonu. Tlakem ve vzorek rozpráší na kapičky 

různé velikosti [14]. 

V rozstřikovací komoře dochází k separaci aerosol. Větší kapky padají do odpadu, zatím 

co menší kapičky jsou unášeny do plazmatu. Více neţ 99% je tvořeno kapkami nevhodné 

velikosti, které odpadají do odpadu. Necelé 1% je unášeno do plazmatu [14]. 

Vznik indukčně vázaného plazmatu 

 Indukčně vázaný plazmat můţe být generován pomoci rádio frekvenční energie 

přiváděné do vhodného plynu (obvykle ICP argonu). Ostatní plyny, které se vyuţívají, jsou 

helium a dusík. Čistota plynu pouţitého pro plazmat je velice důleţitá protoţe nečistoty by 

mohly uhasit plamen [15]. 

Zdroje plazmatu 

Plazmat je ţhavý, částečně ionizovaný plyn, který obsahuje vysokou koncentraci kationů a 

elektronů. Plazmat pouţívaný v atomové emisní analýze vzniká ionizací proudícího plynu 

argonu, čímţ vznikají argonové ionty a elektrony. Plazmat má vysokou teplotu, která vzniká 

odporem při průchodu elektronů a argonových iontů plynem. Protoţe plazmat má mnohem 

vyšší teplotu, neţ plamen poskytuje mnohem lepší atomizaci a excituje více částic [16]. 

Schéma: ICP hořák se skládá ze tří koncentrických křemenných trubic, které jsou 

obklopeny na vrchu rádio frekvenčně indukční cívkou. Vzorek je namíchán s plynným 

argonem v rozstřikovači. Vznik plazmatu je iniciován jiskrou z Tesla cívky. Střídavý 

radiofrekvenční proud v indukční cívce vytváří kolísavé magnetické pole, které způsobuje, ţe 

se argonové ionty a elektrony pohybují v kruhovém směru. V důsledku tohoto pohybu 

dochází ke kolizím s neionizovaného plynného argonu, čímţ dochází ke vzniku odporového 

tepla. Takto vzniklý plazmat můţe mít teplotu aţ 10 000 K, obvyklá teplota plazmatu je mezi 

6 000 a 8 000 K ve vzdálenosti 15 – 20 mm nad cívkou, coţ je v oblasti kde se obvykle měří 

emise. Při takto vysokých teplotách musí být vnější část křemenných trubic termálně 

izolované od plazmatu. Toho se dosáhne tangenciálním prouděním argonu. (schematický 

diagram) [16]. 
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Obr. 10 Schématický diagram hořáku pro ICP [16] 

Spektrometr je pouţíván pro rozdělování radiace podle vlnové délky a měření emisních 

čar. Mříţky jsou pouţity pro disperzi prvků. Nejdůleţitější spektrální čáry jsou v oblasti pod 

400 nm. Ve viditelné oblasti spektrálních čar jsou důleţité pouze některé sekce (vzácné prvky 

na zemi, Li, Ca, Sr, Ba, Na, K). Před kaţdým měřením je důleţité udělat kalibrační křivku tak 

ţe si připravíme několik vzorků stanovovaného prvku o známé koncentraci do blanku. 

Výsledek je koncentrace udaná v g.dm
-3

. Problém nastává v případě, ţe se ve vzorku nachází 

organické sloučeniny, neboť tyto látky intenzivně zabarvují plamen a také dochází ke vzniku 

sazí v hořáku [17]. 

Výhody ICP-OES 

 Pouţitelnost pro více neţ 70 prvků 

 Rychlá stanovení pro více prvků najednou 

 Vysoká selektivita 

 Nízké detekční limity, běţně 1 – 10 ng∙cm
-3

 

 Široký lineární dynamický rozsah 

 Nízké nespektrální interference 

 Moţnost analyzovat plynné, kapalné i pevné vzorky 

 Vysoká přesnost 

 Automatizované operace [17]. 

Indukčně vázaný plazmat hmotnostní spektrometrie 

Indukčně vázaný plazmat hmotnostní spektrometrie (inductively coupled plasma mass 

spectrometry ICP–MS), argonový indukčně vázaný plazmat generuje jednotlivě nabité ionty 

z prvků vzorku, které jsou směrované do hmotnostního spektrometru a jsou rozděleny podle 



 

 

18 

 

poměru hmotnosti k náboji. Ionty vybraného poměru hmotnosti k náboji jsou přiváděny do 

detektoru, který změří mnoţství těchto iontů. Díky podobnosti přípravy vzorku a zpracování 

dat je pouţívání ICP-MS skoro stejné jako pouţívání ICP-OES [1]. 

 ICP-MS kombinuje multiprvkové schopnosti ICP techniky s nízkými detekčními 

limity. Je to také jedna z mála analytických technik, která umoţňuje kvantitativní stanovení 

koncentrace a poměru izotopů prvků. Tyto vlastnosti umoţňují stanovit přesnou podobu 

stanovovaného vzorku – ne pouze celkovou koncentraci [11]. 

 Protoţe však dochází k tomu, ţe vzorek vstupuje přímo do přístroje, je tato metoda 

omezena tím kolik matrice vzorku můţe vstoupit do ICP-MS. Navíc je vyuţívání ICP-MS 

nákladnější v porovnání s ICP-OES. Obecně ICP-MS vyţaduje, aby pevné sloţky v roztoku 

bylo maximálně 0,2% pro rutinní operace a maximální stabilitu [11]. 

2.4 VYHODNOCOVACÍ METODU FUNDAMENTÁLNÍCH PARAMETRŮ 

Metoda fundamentálních parametrů umoţňuje výpočet analytického sloţení vzorku z 

naměřených hodnot intenzity a tabelovaných hodnot tří fundamentálních parametrů 

(spektrální distribuce, koeficient absorpce, fluorescenční výnos). Je to absolutní 

(bezstandardová) metoda. Naměřené intenzity záření se zpracovávají matematicky s vyuţitím 

známých fyzikálních a instrumentálních charakteristik. Tyto parametry jsou uloţeny v 

počítači a automaticky jsou přiřazovány pro jednotlivé prvky při vyhodnocování naměřených 

spekter. Další výhodou této metody je, ţe není potřeba vytvářet ţádné regresivní metody, 

nejsou potřeba zprostředkující normy nebo empirické koeficienty pro kaţdou matrici. [18]. 

2.5 TAVENÍ 

Je to proces, při kterém dochází k rozpuštění částic vzorku v tavidle. Tento proces je 

vyuţíván například pro látky, které nelze rozpustit v kyselině (připraví se tavenina, která se 

v kyselině rozloţí) čehoţ se vyuţívá pro metodu ICP-OES. Nebo pro přípravu perel, které se 

poté analyzují metodou XRF. 

Při tavení se ke vzorku přidávají tavidla, které se roztaví a v jejich tavenině se rozpustí 

vzorek a také smáčedla za účelem nepřilnavosti taveniny k nádobě ve které dochází k tavení. 

Taví se v platinových kelímcích, které jsou ideální díky tomu, ţe nereagují s taveninou a mají 

také hladký povrch. 

Důleţitá je také teplota procesu. Potřebujeme dosáhnout dostatečně vysoké teploty, aby 

došlo k roztavení tavidla a rozpuštění vzorku ale ne příliš vysoká aby nedocházelo ke ztrátám 

smáčedla a prvkům s nízkou teplotou varu a také k poškození platinové nádoby. Je tedy 

důleţité nepřekročit teplotu 1050° C. 

Další důleţitý proces je chlazení. Poté co dojde k rozpuštění vzorku v tavidle, se směs dále 

zpracovává, buď se připraví roztok tak ţe se tavenina přelije do kyseliny. Zde se směs za 

zvýšené teploty dále promíchává, aby došlo k rozpuštění směsi. Pokud by se roztok nechal 

ochladit příliš rychle, došlo by ke vzniku sraţenin. Při přípravě perly je chlazení také důleţité. 

Pokud by se vzniklá perla neochladila, došlo by ke krystalizaci a tím tedy také ke zhoršení 

optických vlastností. Naopak při příliš rychlém chlazení perla praskla. [19,20]. 
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Tavidla 

V roztavených tavidlech dochází k rozpuštění vzorku. Podle toho jestli je vzorek kyselí 

nebo zásaditý se pouţívá metaboritan nebo tetraboritan sodný nebo lithný Pro kyselé oxidy se 

nejčastěji pouţívá tetraboritan lithný který má teplotu tání 920° C, je to kyselé tavidlo, které 

je také vhodné pro tvorbu perel. Zatím co pro zásady se pouţívá metaboritan lithný, který má 

teplotu tání 850° C, je zásadité tavidlo, které je nevhodné pro tvorbu perel kvůli tomu ţe 

snadno krystalizuje. 

Často se pouţívá směs metaboritanu a tetraboritanu v různých poměrech mezi 9:10 aţ 2:8 

univerzální pouţití má poměr 1:1. [19,20]. 

Smáčedla 

Smáčedla slouţí k tomu, aby tavenina nezůstávala na stěnách platinové nádoby při jejím 

přelévání. Smáčedla se snadno odpařují, nesmíme tedy směs zahřát na příliš vysokou teplotu. 

Jako smáčedlo se pouţívá například bromid lithný nebo bromid sodný. 

Platinové nádoby 

Platina má pro tyto účely skvělé vlastnosti: 

 Chemicky stabilní 

 Trvanlivost 

 Robustnost 

 Není smáčena sklem 

 Excelentní tepelná vodivost 

Je však potřeba, aby byla nádoba z čisté platiny, protoţe slitina má výrazně niţší bod tání, 

také se nesmí dostat do kontaktu s lučavkou královskou coţ je směs koncentrované kyseliny 

dusičné a kyseliny chlorovodíkové v poměru 1:3. 

Nádoby je také potřeba udrţovat čisté a vyleštěné jinak bude klesat přesnost výsledků při 

jejich pouţití. 4ištění je potřeba provádět po kaţdém pouţití. K čištění se pouţívá 20 % 

kyselina sírová při 90° C pro rychlejší čištění ale v korozivní prostředí, nebo 22 % kyselina 

citronová při 80° C pro nekorozivní levné prostředí, doba čištění je však delší (minimálně 2 

hodiny). Poté se opláchnou deionizovanou vodou a vysuší stlačeným vzduchem. Leštění se 

dělí na laboratorní a průmyslové. Při laboratorním nedochází ke ztrátám platiny a můţe dojít 

k mnoha opakováním, ale nedokáţe opravit výraznější poškození. Průmyslové dokáţe opravit 

i větší škody ale dochází při něm ke ztrátám platiny, proto ho lze uplatnit pouze cca čtyři krát 

neţ dojde ke zničení nádoby.  

Nádoby na přípravu perel pro analýzu metodou XRF musí mít také rovné dno, aby vzniklé 

perly byly rovné a hladké, coţ zajistí lepší optické vlastnosti pro měření. [19,20]. 

Příprava roztoků pro ICP-OES 

Připraví se směs vzorku, tavidla a smáčedla. Tato směs se roztaví a tavenina se přelije do 

kyseliny, kde se poté za zvýšené teploty míchá. Poté se vzorek naředí destilovanou vodou na 

poţadovanou koncentraci. 
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Příprava perel pro XRF 

Připraví se směs vzorku, tavidla a smáčedla. Tato směs se roztaví a tavenina se přelije do 

platinové nádoby na přípravu perel, která je chlazena, aby tavenina ztuhla dostatečně rychle, 

nesmí totiţ dojít ke krystalizaci. 

Index kyselosti 

Index kyselosti udává, zda je látka kyselá či zásaditá. Počítá se jako poměr atomů kyslíku k 

ostatním atomům. Tedy index kyselosti například oxidu vápenatého je jedna zatím, co oxidu 

křemičitého je dva. Celkový index kyselosti se vypočítá ze všech látek ve směsi zastoupených 

v závislosti na jejich poměru hmotností. To zda je látka kyselá či zásaditá je důleţité znát, aby 

se určilo vhodné tavidlo. Látky s vysokým indexem kyselosti se taví v zásaditých tavidlech 

tedy v metaboritanu lithném zatím co látky s nízkým indexem kyselosti jsou taveny 

v tetraboritanu lithném. [19] 

2.6 SPALOVACÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA 
 

Této analýzy se vyuţívá především v průmyslu kovů, keramiky, nerostů, cementářství 

dalších odvětví. Vzorek se umístí do keramického kelímku spolu s tzv. akcelerátorem 

podporujícím proces spalování. Dále je vzorek spálen ve vysokofrekvenční peci v proudu 

kyslíku. Vzniklé spaliny obsahující C, S jsou pomocí reagentů převedeny na CO2 a SO2. Tyto 

jsou pak nosným plynem O2 dopraveny do detektorů s dvojitým rozsahem, které přesně a 

selektivně stanoví jejich přesné mnoţství. Celý proces trvá necelých 40 vteřin. Při analýze 

jsou veškeré signály zobrazovány na počítači v reálném čase pomocí grafu. Software pak 

integruje plochu pod křivkou spalování a vypočítá přesné mnoţství zjišťovaných sloţek. [24]. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 POUŢITÉCHEMIKÁLIE 

Pro přípravu vzorku byly pouţité tyto chemikálie: 

 Metaboritan lithný 

 Tetraboritan lithný 

 Tetraboritan sodný 

 Bromid lithný 

 Bromid sodný 

 Kyselina chlorovodíková 

 Kyseliny dusičná 

3.2 PŘÍPRAVA A ZPRACOVÁNÍ VZORKU 

Vzorky se připravovaly do platinových kelímků. Vzorek byl sloţen, z přibliţně 0,5 g 

standardu, ke kterému se přidalo tavidlo (tetraboritan lithný, metaboritan lithný nebo 

tetraboritan sodný) a smáčedlo (bromid lithný nebo bromid sodný). Takto připravená směs se 

poté roztavila na tavícím zařízení VULCAN od společnosti Fluxana. Tavenina se buď přelila 

do platinové nádoby pro přípravu perly, která se dále analyzovala metodou XRF, nebo se 

nechala rozpustit ve 150 ml  kyseliny (chlorovodíkové nebo dusičné) za vzniku roztoku, který 

se 20 minut míchal za zvýšené teploty zředil do 500 ml destilovanou vodou. Takto připravený 

vzorek se poté analyzoval metodou ISP-OES.  
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4. VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 VYPOČÍTANÉ HODNOTY 
Tabulka 1 Indexy kyselostí standardů 

Standard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Index 

kyselosti 
1,31 1,29 1,31 1,30 1,31 1,30 1,32 1,31 1,31 1,25 1,27 1,30 1,30 1,29 1,33 

Hodnoty indexu kyselosti se pohybovaly v rozmezí 1,25 – 1,33 tedy nízké hodnoty coţ 

znamená, ţe bylo vhodné pouţití tavidel s vyšším obsahem tetraboritanu neţ metaboritanu. 

4.2 NAMĚČENÉ HODNOTY 

Hodnoty z ICP-OES 

 

Tabulka 2 Vzorek obsahující 7,7 g tetraboritanu sodného a 0,3 g bromidu sodného rozpuštěné 

v kyselině chlorovodíkové 

Standard Oxidy 
Certifikovaná 

hodnota [%] 

Naměřená hodnota 

[%] 

Relativní chyba 

[%] 

Absolutní chyba 

[%] 

5 

CaO 65,99 78,24535 18,57153 12,25535 

MgO 0,94 0,836728 12,34231 0,103272 

P2O5 0,1 0 - 0,1 

Al2O3 5,07 4,866744 4,176425 0,203256 

Fe2O3 2,99 3,593066 20,16945 0,603066 

SiO2 20,52 12,00263 70,9626 8,517375 

K2O 0,46 0,455485 0,991254 0,004515 

7 

CaO 64,27 76,69759 19,33653 12,42759 

MgO 1,03 1,035208 0,505584 0,005208 

P2O5 0,06 0 - 0,06 

Al2O3 4,26 4,094415 4,044176 0,165585 

Fe2O3 4,11 4,898748 19,19094 0,788748 

SiO2 22,76 12,91827 76,18459 9,841731 

K2O 0,35 0,355775 1,650075 0,005775 

9 

CaO 64,75 76,12821 17,57252 11,37821 

MgO 0,78 0,836728 5,960455 0,043876 

P2O5 0,06 0 - 0,06 

Al2O3 3,4 4,866744 2,35803 0,078326 

Fe2O3 4,18 3,593066 25,66019 1,072596 

SiO2 23,82 12,00263 68,19034 9,657474 

K2O 0,39 0,455485 2,275796 0,008876 
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Tabulka 3 Vzorek obsahující 7,7 g směsi tetraboritanu lithného a metaboritanu lithného v poměru 

3:1 a 0,3 g bromidu lithného rozpuštěné v kyselině chlorovodíkové 

Standard Oxidy 
Certifikovaná 

hodnota [%] 

Naměřená hodnota 

[%] 

Relativní chyba 

[%] 

Absolutní chyba 

[%] 

3 

CaO 66,32 76,90151 15,95523 10,58151 

MgO 1,53 1,500667 1,954697 0,029333 

P2O5 0,13 0,092902 39,93271 0,037098 

Al2O3 4,57 3,921452 16,53846 0,648548 

Fe2O3 2,43 2,724585 12,12285 0,294585 

SiO2 20,67 14,41669 43,37554 6,253315 

K2O 0,45 0,442202 1,763421 0,007798 

4 

CaO 66,17 76,99039 16,35242 10,82039 

MgO 1,37 1,34353 1,970209 0,02647 

P2O5 0,4 0,061822 547,0164 0,338178 

Al2O3 4,73 3,952207 19,67996 0,777793 

Fe2O3 2,8 3,059097 9,253454 0,259097 

SiO2 20,71 14,05425 47,35751 6,655745 

K2O 0,54 0,538694 0,242379 0,001306 

5 

CaO 65,99 77,5046 17,44901 11,5146 

MgO 0,94 0,801622 17,2622 0,138378 

P2O5 0,1 0 - 0,1 

Al2O3 5,07 4,306981 17,71585 0,763019 

Fe2O3 2,99 3,202913 7,120822 0,212913 

SiO2 20,52 13,71422 49,62571 6,805779 

K2O 0,46 0,469661 2,100183 0,009661 

 

Tabulka 4 Vzorek obsahující 4,9 g směsi tetraboritanu lithného a metaboritanu lithného v poměru 

3:1 a 0,1 g bromidu lithného rozpuštěné v kyselině dusičné 

Standard Oxidy 
Certifikovaná 

hodnota [%] 

Naměřená hodnota 

[%] 

Relativní chyba 

[%] 

Absolutní chyba 

[%] 

2 

CaO 65,17 73,99209 13,53703 8,822086 

MgO 1,77 1,725109 2,602238 0,044891 

P2O5 0,11 0 - 0,11 

Al2O3 5,29 4,679292 13,0513 0,610708 

Fe2O3 2,93 3,446465 17,62681 0,516465 

SiO2 21,31 15,65728 36,10278 5,652715 

K2O 0,5 0,499764 0,047304 0,000236 

8 

CaO 64,15 74,15423 15,59505 10,00423 

MgO 1,52 1,474035 3,118278 0,045965 

P2O5 0,19 0 - 0,19 
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Standard Oxidy 
Certifikovaná 

hodnota [%] 

Naměřená hodnota 

[%] 

Relativní chyba 

[%] 

Absolutní chyba 

[%] 

8 

Al2O3 3,82 3,227905 18,34303 0,592095 

Fe2O3 4,02 4,417586 9,890203 0,397586 

SiO2 23,23 16,18247 43,55044 7,047534 

K2O 0,54 0,543782 0,700432 0,003782 

14 

CaO 55,15 66,98117 21,45272 11,83117 

MgO 3,98 4,209503 5,766395 0,229503 

P2O5 0,04 0 - 0,04 

Al2O3 8,7 7,434959 17,01476 1,265041 

Fe2O3 2,03 2,269772 11,81142 0,239772 

SiO2 25,74 18,78662 37,01238 6,953377 

K2O 0,31 0,31797 2,571089 0,00797 

 

Tabulka 5 Vzorek obsahující 4,9 g tetraboritanu sodného a 0,1 g bromidu lithného rozpuštěné 

v kyselině dusičné 

Standard Oxidy 
Certifikovaná 

hodnota [%] 

Naměřená hodnota 

[%] 

Relativní chyba 

[%] 

Absolutní chyba 

[%] 

2 

CaO 65,17 73,09809 12,16525 7,928092 

MgO 1,77 1,778708 0,492 0,008708 

P2O5 0,11 0,364209 231,0991 0,254209 

Al2O3 5,29 4,807483 10,03678 0,482517 

Fe2O3 2,93 3,515458 19,98151 0,585458 

SiO2 21,31 15,93712 33,71298 5,372879 

K2O 0,5 0,498928 0,214946 0,001072 

8 

CaO 64,15 72,369 12,81215 8,218997 

MgO 1,52 1,520146 0,009585 0,000146 

P2O5 0,19 0,382414 101,2703 0,192414 

Al2O3 3,82 3,392278 12,6087 0,427722 

Fe2O3 4,02 4,769624 18,64735 0,749624 

SiO2 23,23 17,02086 36,47959 6,20914 

K2O 0,54 0,545682 1,052299 0,005682 

14 

CaO 55,15 65,84499 19,39255 10,69499 

MgO 3,98 4,175786 4,919242 0,195786 

P2O5 0,04 0,350843 777,107 0,310843 

Al2O3 8,7 7,867878 10,57619 0,832122 

Fe2O3 2,03 2,224138 9,563441 0,194138 

SiO2 25,74 19,22906 33,85992 6,510944 

K2O 0,31 0,307307 0,876283 0,002693 
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Tabulka 6 Vzorek obsahující 4,8 g směsi tetraboritanu lithného a metaboritanu lithného v poměru 

3:1 a 0,2 g bromidu lithného rozpuštěné v kyselině dusičné 

Standard Oxidy 
Certifikovaná 

hodnota [%] 

Naměřená hodnota 

[%] 

Relativní chyba 

[%] 

Absolutní chyba 

[%] 

2 

CaO 65,17 74,74133 14,68671 9,571327 

MgO 1,77 1,62096 9,194563 0,14904 

P2O5 0,11 0 - 0,11 

Al2O3 5,29 4,526592 16,86497 0,763408 

Fe2O3 2,93 3,288192 12,22499 0,358192 

SiO2 21,31 15,31418 39,15205 5,995816 

K2O 0,5 0,508746 1,749102 0,008746 

8 

CaO 64,15 0 14,50759 9,306622 

MgO 1,52 0 8,943871 0,124786 

P2O5 0,19 0 - 0,19 

Al2O3 3,82 0 16,05346 0,528414 

Fe2O3 4,02 0 12,03169 0,483674 

SiO2 23,23 0 38,19525 6,42045 

K2O 0,54 0 0,621047 0,003354 

14 

CaO 55,15 64,66762 17,25769 9,517615 

MgO 3,98 4,041554 1,546578 0,061554 

P2O5 0,04 0 - 0,04 

Al2O3 8,7 8,110188 7,272489 0,589812 

Fe2O3 2,03 2,418598 19,14278 0,388598 

SiO2 25,74 20,44827 25,87859 5,291725 

K2O 0,31 0,31377 1,216217 0,00377 

 

 

Tabulka 7 Vzorek obsahující 4,7 g tetraboritanu sodného a 0,3 g bromidu lithného rozpuštěné 

v kyselině dusičné 

Standard Oxidy 
Certifikovaná 

hodnota [%] 

Naměřená hodnota 

[%] 

Relativní chyba 

[%] 

Absolutní chyba 

[%] 

2 

CaO 65,17 72,83942 11,76833 7,669419 

MgO 1,77 1,783419 0,758159 0,013419 

P2O5 0,11 0,038494 185,762 0,071506 

Al2O3 5,29 4,880323 8,394462 0,409677 

Fe2O3 2,93 3,486194 18,98273 0,556194 

SiO2 21,31 16,47473 29,34964 4,835273 

K2O 0,5 0,497424 0,517797 0,002576 

8 CaO 64,15 72,20997 12,56425 8,059965 
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Standard Oxidy 
Certifikovaná 

hodnota [%] 

Naměřená hodnota 

[%] 

Relativní chyba 

[%] 

Absolutní chyba 

[%] 

8 

MgO 1,52 1,525958 0,391984 0,005958 

P2O5 0,19 0,040271 371,8053 0,149729 

Al2O3 3,82 3,464738 10,25366 0,355262 

Fe2O3 4,02 4,691283 16,69858 0,671283 

SiO2 23,23 17,51818 32,6051 5,71182 

K2O 0,54 0,549605 1,778678 0,009605 

14 

CaO 55,15 64,81973 17,5335 9,669727 

MgO 3,98 4,355349 9,430888 0,375349 

P2O5 0,04 0,039507 1,247836 0,000493 

Al2O3 8,7 8,111594 7,253883 0,588406 

Fe2O3 2,03 2,434898 19,94571 0,404898 

SiO2 25,74 19,92813 29,16418 5,811874 

K2O 0,31 0,310798 0,257385 0,000798 

 

Tabulka 8 Vzorek obsahující 4,7 g směsi tetraboritanu lithného a metaboritanu lithného v poměru 

3:1 a 0,3 g bromidu lithného rozpuštěné v kyselině dusičné 

Standard Oxidy 
Certifikovaná 

hodnota [%] 

Naměřená hodnota 

[%] 

Relativní chyba 

[%] 

Absolutní chyba 

[%] 

2 

CaO 65,17 72,6618 11,49578 7,491799 

MgO 1,77 1,775205 0,294071 0,005205 

P2O5 0,11 0,098027 12,21396 0,011973 

Al2O3 5,29 5,01302 5,525212 0,27698 

Fe2O3 2,93 3,552944 21,26087 0,622944 

SiO2 21,31 16,40559 29,89473 4,904408 

K2O 0,5 0,493413 1,334902 0,006587 

8 

CaO 64,15 72,21483 12,57183 8,064827 

MgO 1,52 1,49772 1,487619 0,02228 

P2O5 0,19 0,10361 83,3794 0,08639 

Al2O3 3,82 3,614131 5,696225 0,205869 

Fe2O3 4,02 4,716454 17,32473 0,696454 

SiO2 23,23 17,30607 34,23036 5,92393 

K2O 0,54 0,547188 1,331023 0,007188 

14 

CaO 55,15 63,84362 15,7636 8,693623 

MgO 3,98 4,293481 7,876417 0,313481 

P2O5 0,04 0 - 0,04 

Al2O3 8,7 8,57185 1,495007 0,12815 

Fe2O3 2,03 2,43898 20,1468 0,40898 

 



 

 

27 

 

Standard Oxidy 
Certifikovaná 

hodnota [%] 

Naměřená hodnota 

[%] 

Relativní chyba 

[%] 

Absolutní chyba 

[%] 

14 
SiO2 25,74 20,54403 25,29188 5,195971 

K2O 0,31 0,308037 0,637364 0,001963 

 

Tabulka 9 Vzorek obsahující 7,7 g tetraboritanu sodného a 0,3 g bromidu lithného rozpuštěné 

v kyselině dusičné 

Standard Oxidy 
Certifikovaná 

hodnota [%] 

Naměřená hodnota 

[%] 

Relativní chyba 

[%] 

Absolutní chyba 

[%] 

3 

CaO 65,17 74,91284 14,94989 9,742844 

MgO 1,77 1,603753 10,36613 0,166247 

P2O5 0,11 0,122655 11,50447 0,012655 

Al2O3 5,29 3,974975 33,0826 1,315025 

Fe2O3 2,93 2,946585 0,56605 0,016585 

SiO2 21,31 15,94004 33,68848 5,369958 

K2O 0,5 0,499146 0,171168 0,000854 

4 

CaO 64,15 75,08557 17,04688 10,93557 

MgO 1,52 1,299553 16,96332 0,220447 

P2O5 0,19 0,184712 2,86311 0,005288 

Al2O3 3,82 4,046358 5,925603 0,226358 

Fe2O3 4,02 3,095128 29,88153 0,924872 

SiO2 23,23 15,74372 47,55094 7,486284 

K2O 0,54 0,544961 0,918634 0,004961 

5 

CaO 55,15 75,5021 36,90317 20,3521 

MgO 3,98 0,874965 354,8755 3,105035 

P2O5 0,04 0,155958 289,8951 0,115958 

Al2O3 8,7 4,361627 99,46685 4,338373 

Fe2O3 2,03 3,231931 59,20842 1,201931 

SiO2 25,74 15,56301 65,39212 10,17699 

K2O 0,31 0,310408 0,131757 0,000408 

 

Tabulka 10 Vzorek obsahující 7,6 g tetraboritanu sodného a 0,4 g bromidu lithného rozpuštěné 

v kyselině dusičné 

Standard Oxidy 
Certifikovaná 

hodnota [%] 

Naměřená hodnota 

[%] 

Relativní chyba 

[%] 

Absolutní chyba 

[%] 

2 

CaO 65,17 73,97195 13,50614 8,801953 

MgO 1,77 1,820309 2,842332 0,050309 

P2O5 0,11 0,015981 588,3091 0,094019 

Al2O3 5,29 4,744008 11,50908 0,545992 

Fe2O3 2,93 3,160839 7,878468 0,230839 
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Standard Oxidy 
Certifikovaná 

hodnota [%] 

Naměřená hodnota 

[%] 

Relativní chyba 

[%] 

Absolutní chyba 

[%] 

2 
SiO2 21,31 15,78667 34,98732 5,523332 

K2O 0,5 0,500242 0,04836 0,000242 

4 

CaO 64,15 76,32417 18,97767 12,17417 

MgO 1,52 1,339508 13,47449 0,180492 

P2O5 0,19 0,101464 87,25847 0,088536 

Al2O3 3,82 4,169166 9,140482 0,349166 

Fe2O3 4,02 3,093099 29,96674 0,926901 

SiO2 23,23 14,44263 60,8433 8,787371 

K2O 0,54 0,52996 1,894427 0,01004 

3 

CaO 55,15 76,96531 39,55632 21,81531 

MgO 3,98 1,455669 173,4138 2,524331 

P2O5 0,04 0 - 0,04 

Al2O3 8,7 4,028643 115,9536 4,671357 

Fe2O3 2,03 2,402756 18,36235 0,372756 

SiO2 25,74 14,83389 73,52156 10,90611 

K2O 0,31 0,313729 1,202986 0,003729 

 

Z výše uvedených výsledků (tabulky 2 - 10) vyplívá, ţe tato metoda není příliš vhodná pro 

stanovení oxidu fosforečného ale naopak výsledky pro oxid draselný a oxid hořečnatý byly 

velmi přesné. 

Při porovnání vzorků obsahujících stejné mnoţství tavidla i smáčedla, které jsou 

rozpuštěny v kyselině dusičné, nebo chlorovodíkové (tabulky 2, 3 a 9) dostáváme výsledky 

s podobnou chybou. Dále lze říci, ţe při pouţití bromidu sodného jako smáčedla je lepší pro 

stanovení oxidu hlinitého (relativní chyba pro bromid sodný do 5% v porovnání s chybou pro 

bromid lithný do 20%), ale horší pro stanovení oxidu křemičitého (relativní chyba pro bromid 

sodný do 77% v porovnání s chybou pro bromid lithný do 50%) a ţelezitého (relativní chyba 

pro bromid sodný do 26% v porovnání s chybou pro bromid lithný do 12%), (tabulky 2 a 3). 

Z porovnání tetraboritanu sodného a směsi tetraboritanu lithného s metaboritanem lithným 

v poměru 3:1 (tabulka 7 a 8) vyplívá, ţe s tetraboritanem sodným jako tavidlem dosahujeme 

nepatrně lepších výsledků pro oxid ţelezitý (rozdíl 0,2 – 3 % relativní chyby) ale také 

nepatrně horších výsledků pro oxid hlinitý (rozdíl 3 – 6 % relativní chyby) neţ se směsí 

tetraboritanu a metaboritanu lithného. Jako nejlepší mnoţství smáčedla při porovnání 0,1 g, 

0,2 g a 0,3 g pro 4,9 g, 4,8 g a 4,7 g tavidla se jeví 0,3 g (tabulky 4, 5 a 8), s kterým bylo 

dosaţeno o 0 – 11% lepších výsledku pro téměř všechny oxidy kromě oxidu fosforečného, 

jehoţ výsledky však byly vţdy velice nepřesné. Avšak při porovnání 0,3 g a 0,4 g smáčedla 

pro 7,7 g a 7,6 g tavidla dosahujeme téměř stejných výsledků (tabulky 9 a 10). Z porovnání 

hodnot pro 4,7 g a 7,7 g tavidla (tabulka 7 a 9) vyplívá, ţe s 4,7 g tavidla dosahujeme lepších 

výsledku pro oxid vápenatý, hořečnatý, hlinitý a křemičitý neţ se 7,7 g tavidla. 
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Celkově se tedy jako nejlepší varianta jeví směs 4,7 g tetraboritanu sodného s 0,3 g 

bromidu lithného nebo bromidu sodného. 

Zbytkové mnoţství 

V platinových kelímcích zůstávala po přelití část vzorku, coţ bylo způsobeno nedokonalím 

smčením. Byly tedy porovnány různé vzorky s různým mnoţstvím smáčedla a porovnány dva 

druhy smáčedel. Kelímky byly zváţeny prázdné a po vychlazení se zbytkem vzorku. 

Procentuální ztráty jsou počítané z celé směsi vzorku, tavidla i smáčedla. 

 

Obr. 11 Porovnání ztrát přeléváním taveniny z platinového kelímku do kyseliny 

Z grafu vyplívá, ţe se sniţujícím se mnoţstvím smáčedla se zvyšuje mnoţství ztrát, bromid 

lithný je lepší smáčedlo neţ bromid sodný, a dále také ţe pro 5 g směsi jsou ztráty větší neţ 

pro 8 g. Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze 8 g tavidla bez smáčedla, kde jsou ztráty 

největší a pro směs 7,7g tetraboritanu a metaboritanu lithného 3:1 s 0,3 g bromidu lithného 

kde jsou ztráty nejmenší. 

Nejlepší varianta je tedy 7,7 g tetraboritanu a metaboritanu lithného 3:1 s 0,3 g bromidu 

lithného. 

Výsledky z XRF 

Nejdříve bylo nutné najít vhodné nastavení přístroje. Sérií několika měření byly zjištěny 

vhodné parametry. Měření byly prováděny ve vakuu při napětí 20 kV a proudu 1 200 μA. 

Všechny standardy byly nejdříve proměřeny pomocí metody fundamentálních parametrů. Na 

základě těchto měření byla vybrána vhodná spektra pro kalibraci. Tato spektra byla 

importována do softwaru přístroje a přístroj byl nakalibrován. Na základě získaných 

kalibračních křivek byly vzorky opět změřeny a provedena rekalibrace přístroje. Nově získaná 
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kalibrace byla pouţita pro naměření prezentovaných výsledků. Naměřené výsledky jsou 

uvedeny v tabulkách 10 - 14. Z důvodu praskání perel ze standardu 3 a 9 nebyly tyto 

standardy analyzovány.  

Tabulka 11 Porovnání naměřené a udané koncentrace standardů 

Standard Oxidy 
Certifikovaná 

hodnota [%] 

Naměřená hodnota 

[%] 

Relativní chyba 

[%] 

Absolutní chyba 

[%] 

1 

MgO 1,75 4,208667 140,4953 2,458667 

SrO 0,037 0,050311 35,97615 0,013311 

Fe2O3 3,05 3,067284 0,566674 0,017284 

MnO 0,15 0,144191 3,872858 0,005809 

TiO2 0,33 0,29109 11,79089 0,03891 

CaO 64,14 35,0649 45,33068 29,0751 

K2O 0,4 0,202631 49,34218 0,197369 

SO3 2,33 4,545854 95,10102 2,215854 

P2O5 0,06 0 - 0,06 

SiO2 22,23 41,79519 88,01254 19,56519 

Al2O3 5,35 10,62988 98,68937 5,279881 

2 

MgO 1,77 4,615685 160,7731 2,845685 

SrO 0,045 0,038715 13,96763 0,006285 

Fe2O3 2,93 3,107022 6,041712 0,177022 

MnO 0,21 0,217975 3,797808 0,007975 

TiO2 0,31 0,276132 10,92526 0,033868 

CaO 65,17 35,65553 45,28843 29,51447 

K2O 0,5 0,314012 37,19762 0,185988 

SO3 1,91 3,936166 106,082 2,026166 

P2O5 0,11 0 - 0,11 

SiO2 21,31 41,62974 95,35305 20,31974 

Al2O3 5,29 10,20903 92,98732 4,919029 

4 

MgO 1,37 2,789421 103,6074 1,419421 

SrO 0,036 0,046028 27,85496 0,010028 

Fe2O3 2,8 3,223142 15,11222 0,423142 

MnO 0,05 0,054193 8,386057 0,004193 

TiO2 0,26 0,243957 6,170237 0,016043 

CaO 66,17 39,13468 40,85737 27,03532 

K2O 0,54 0,30875 42,82415 0,23125 

SO3 2,64 4,876684 84,72286 2,236684 

P2O5 0,4 0,127698 68,07542 0,272302 

SiO2 20,71 39,84801 92,4095 19,13801 

Al2O3 4,73 9,347444 97,62038 4,617444 
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Tabulka 12 Porovnání naměřené a udané koncentrace standardů 

Standard Oxidy 
Certifikovaná 

hodnota [%] 

Naměřená hodnota 

[%] 

Relativní chyba 

[%] 

Absolutní chyba 

[%] 

5 

MgO 0,94 1,85459 97,29685 0,91459 

SrO 0,27 0,03642 86,5111 0,23358 

Fe2O3 2,99 3,420002 14,38132 0,430002 

MnO 0,28 0,301507 7,681018 0,021507 

TiO2 0,25 0,230358 7,856881 0,019642 

CaO 65,99 37,41075 43,30846 28,57925 

K2O 0,46 0,285928 37,84167 0,174072 

SO3 3,02 6,393403 111,7021 3,373403 

P2O5 0,1 0 - 0,1 

SiO2 20,52 39,62897 93,12363 19,10897 

Al2O3 5,07 10,43808 105,8792 5,368076 

6 

MgO 1,81 4,329019 139,1723 2,519019 

SrO 0,035 0,058938 68,39448 0,023938 

Fe2O3 2,7 2,9069 7,662945 0,2069 

MnO 0,19 0,19977 5,141845 0,00977 

TiO2 0,24 0,247459 3,107745 0,007459 

CaO 66,23 37,23157 43,78443 28,99843 

K2O 0,23 0,128333 44,20292 0,101667 

SO3 2,61 5,158169 97,63101 2,548169 

P2O5 0,05 0 - 0,05 

SiO2 20,71 39,85436 92,4402 19,14436 

Al2O3 5,02 9,885477 96,92186 4,865477 

7 

MgO 1,03 3,272138 217,6833 2,242138 

SrO 0,03 0,005536 81,54783 0,024464 

Fe2O3 4,11 4,489626 9,236638 0,379626 

MnO 0,06 0,058679 2,201715 0,001321 

TiO2 0,25 0,207173 17,13064 0,042827 

CaO 64,27 36,79756 42,74536 27,47244 

K2O 0,35 0,216154 38,2417 0,133846 

SO3 2,42 4,300398 77,70238 1,880398 

P2O5 0,06 0 - 0,06 

SiO2 22,76 42,35808 86,10757 19,59808 

Al2O3 4,26 8,294658 94,71027 4,034658 

 

Tabulka 13 Porovnání naměřené a udané koncentrace standardů 

Standard Oxidy 
Certifikovaná 

hodnota [%] 

Naměřená hodnota 

[%] 

Relativní chyba 

[%] 

Absolutní chyba 

[%] 

8 

MgO 1,52 3,786381 149,104 2,266381 

SrO 0,038 0,0723 90,26186 0,0343 

Fe2O3 4,02 4,419443 9,936395 0,399443 

MnO 0,21 0,220404 4,954253 0,010404 
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Standard Oxidy 
Certifikovaná 

hodnota [%] 

Naměřená hodnota 

[%] 

Relativní chyba 

[%] 

Absolutní chyba 

[%] 

8 

TiO2 0,27 0,27012 0,044533 0,00012 

CaO 64,15 36,76103 42,6952 27,38897 

K2O 0,54 0,301195 44,22323 0,238805 

SO3 1,93 3,833316 98,61741 1,903316 

P2O5 0,19 0 - 0,19 

SiO2 23,23 42,86303 84,51583 19,63303 

Al2O3 3,82 7,472787 95,62271 3,652787 

10 

MgO 2,71 5,453139 101,2229 2,743139 

SrO 0,043 0,052319 21,67132 0,009319 

Fe2O3 2,39 2,28831 4,254805 0,10169 

MnO 0,14 0,129215 7,703358 0,010785 

TiO2 0,52 0,429085 17,48364 0,090915 

CaO 61,67 31,63671 48,69999 30,03329 

K2O 0,62 0,357664 42,31229 0,262336 

SO3 0 4,362525 - 4,362525 

P2O5 0,13 0 - 0,13 

SiO2 22,99 43,73898 90,2522 20,74898 

Al2O3 6,29 11,55205 83,65735 5,262047 

11 

MgO 2,63 5,363601 103,9392 2,733601 

SrO 0,046 0,042785 6,989095 0,003215 

Fe2O3 2,26 2,071404 8,344937 0,188596 

MnO 0,16 0,137315 14,17839 0,022685 

TiO2 0,55 0,422992 23,09234 0,127008 

CaO 59,15 30,6441 48,19255 28,5059 

K2O 0,51 0,253229 50,34731 0,256771 

SO3 0 3,205206 - 3,205206 

P2O5 0,23 0,129868 43,53565 0,100132 

SiO2 24,43 45,14499 84,79326 20,71499 

Al2O3 7,37 12,5845 70,75308 5,214502 

 

Tabulka 14 Porovnání naměřené a udané koncentrace standardů 

Standard Oxidy 
Certifikovaná 

hodnota [%] 

Naměřená hodnota 

[%] 

Relativní chyba 

[%] 

Absolutní chyba 

[%] 

12 

MgO 3,33 6,363553 91,09769 3,033553 

SrO 0,051 0,056112 10,0239 0,005112 

Fe2O3 1,82 1,4759 18,9066 0,3441 

MnO 0,18 0,130809 27,32832 0,049191 

TiO2 0,73 0,514267 29,55242 0,215733 

CaO 54,9 27,73817 49,47509 27,16183 

K2O 0,44 0,205138 53,37774 0,234862 

SO3 0 3,271898 - 3,271898 

P2O5 0,17 0,15436 9,199902 0,01564 
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Standard Oxidy 
Certifikovaná 

hodnota [%] 

Naměřená hodnota 

[%] 

Relativní chyba 

[%] 

Absolutní chyba 

[%] 

12 
SiO2 26,34 46,04705 74,81795 19,70705 

Al2O3 8,95 14,04274 56,90215 5,092742 

13 

MgO 2,98 5,668279 90,21069 2,688279 

SrO 0,037 0,02954 20,16153 0,00746 

Fe2O3 2,02 1,641894 18,71812 0,378106 

MnO 0,61 0,481963 20,98961 0,128037 

TiO2 0,41 0,303535 25,96717 0,106465 

CaO 55,36 28,10268 49,23648 27,25732 

K2O 0,41 0,21251 48,16822 0,19749 

SO3 0 2,157441 - 2,157441 

P2O5 0,06 0 - 0,06 

SiO2 26,62 46,77694 75,72105 20,15694 

Al2O3 9,22 14,62521 58,62484 5,40521 

14 

MgO 3,98 7,127309 79,07812 3,147309 

SrO 0,051 0,060219 18,07555 0,009219 

Fe2O3 2,03 1,613166 20,53369 0,416834 

MnO 0,28 0,202345 27,73407 0,077655 

TiO2 0,66 0,437386 33,72944 0,222614 

CaO 55,15 27,01766 51,01058 28,13234 

K2O 0,31 0,157563 49,17316 0,152437 

SO3 0 2,941661 - 2,941661 

P2O5 0,04 0 - 0,04 

SiO2 25,74 46,03396 78,84211 20,29396 

Al2O3 8,7 14,40873 65,61757 5,708729 

 

Tabulka 15 Porovnání naměřené a udané koncentrace standardů 

Standard Oxidy 
Certifikovaná 

hodnota [%] 

Naměřená hodnota 

[%] 

Relativní chyba 

[%] 

Absolutní chyba 

[%] 

15 

MgO 5,12 7,876507 53,83803 2,756507 

SrO 0,071 0,056428 20,52388 0,014572 

Fe2O3 1,32 0,969902 26,52259 0,350098 

MnO 0,48 0,320607 33,2069 0,159393 

TiO2 0,64 0,393357 38,53801 0,246643 

CaO 49,28 22,42881 54,48699 26,85119 

K2O 0,42 0,191709 54,35495 0,228291 

SO3 0 1,650675 - 1,650675 

P2O5 0,06 0 - 0,06 

SiO2 29,29 49,85503 70,21177 20,56503 

Al2O3 10,7 16,25698 51,93436 5,556977 

Touto metodou dosahujeme poměrně malých chyb pro většinu oxidu. Avšak pro oxid 

vápenatý byla absolutní chyba přibliţně 30% a pro oxid křemičitý přibliţně 20%. 
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Elementární analýza  

Tato metoda je velmi přesná pro cementy a díky tomu, ţe analýza byla kalibrována pomoci 

standardů, došlo k odchylce do 9% relativní chyby. Nevýhoda této metody je to, ţe s její 

pomoci stanovíme pouze obsah síry. 

Tabulka 16 Porovnání tabelovaných a naměřených hodnot z elementární analýzy pro síru 

Standard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tabelované hodnoty [%] 2,33 1,91 3,18 2,64 3,02 2,61 2,42 1,93 1,94 

Naměřené hodnoty [%] 2,14 1,76 2,92 2,44 2,79 2,4 2,24 1,79 1,83 

Relativní chyba [%] 8,88 8,52 8,90 8,20 8,24 8,75 8,04 7,82 6,01 

Absolutní chyba [%] 0,19 0,15 0,26 0,2 0,23 0,21 0,18 0,14 0,11 
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5. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo optimalizovat tavící metodu. Pro tento účel bylo připraveno několik 

druhů směsí, jejichţ sloţení bylo stanoveno analytickou metodou ICP-OES. Pro porovnání 

byla také provedena analýza metodou XRF, tyto metody se velice často vyuţívají v průmyslu 

například pro stanovení sloţení cementu. 

Elementární analýza je velice přesná metoda, ale jako samostatná analýze cementů zcela 

nedostačující protoţe ji lze stanovit pouze koncentraci síry. 

Z výsledku je patrné ţe metoda ISP-OES dosahuje přesnějších výsledků zejména tedy pro 

stanovení oxidu vápenatého a oxidu křemičitého tedy majoritní sloţky. U obou těchto metod 

dochází k největším relativním chybám u minoritních sloţek, zejména tedy oxidu 

fosforečného, který se většinou buď nepodařilo ani stanovit jeho přítomnost ve vzorku, nebo 

se relativní chyba pohybovala ve stovkách procent. Absolutní chyba byla u obou metod 

nejvyšší u majoritních oxidů tedy oxidu vápenatého a oxidu křemičitého. 

Z obrázků 12 – 17 v příloze je téţ patrné ţe metoda XRF není vhodná ke stanovení fosforu, 

síry, stroncia a vápníku. 

Obě testované smáčedla, tedy boritan sodná a boritan lithný se jeví jako téměř stejné co se 

týče celkové chyby, avšak s boritanem lithným dochází k menším ztrátám směsi v platinovém 

kelímku. 

Z výsledků vyplívá, ţe nejpřesnějších výsledků se dosáhne pouţitím 4,7 g tetraboritanu 

sodného s 0,3 g bromidu lithného rozloţené v kyselině dusičné. Nejen ţe je tato varianta 

nejpřesnější, ale je také mnohem ekonomičtější neţ pouţití směsi tetraboritanu lithného a 

metaboritanu lithného. 

Metoda ICP-OES je tedy přesnější avšak metodu XRF zcela nenahradí, protoţe je časově i 

ekonomicky mnohem náročnější. Z tohoto důvodu je pro analýzu přímo v provozu vhodnější 

metoda XRF. 

 

 

  



 

 

36 

 

6. LITERATURA 

 X-ray. Wikipedia: The free encyclopedia [online]. 2014 [cit. 2014-10-01]. Dostupné 1.

z: http://en.wikipedia.org/wiki/X-ray. 

 X-ray imaging. In: [online]. [cit. 2014-10-01]. Dostupné z: 2.

dspace.jorum.ac.uk/xmlui/bitstream/handle/10949/961/Items/S809_1_section3.html. 

 Characteristic X-rays. [online]. [cit. 2014-10-01]. Dostupné z: http://hyperphysics.phy-3.

astr.gsu.edu/hbase/quantum/xrayc.html. 

 Absorption of photons. Kaye & Laby: Tables of physical & chemical constants [online]. [cit. 4.

2014-10-01]. Dostupné z: www.kayelaby.npl.co.uk/atomic_and_nuclear_physics/4_2/4_2_1.html. 

 X-ray spectrometry: Proceedings of the course. THETA: , 2005, 285 s.  5.

ISBN 80-863-8017-3. 

 Basic theory of X-ray fluorescence. In: LearnXRF.com [online]. [cit. 2014-10-01]. Dostupné z: 6.

www.learnxrf.com/BasicXRFTheory.htm. 

 XRF an introduction of technology. Maxsell TM [online]. 2009 [cit. 2014-10-01]. Dostupné z: 7.

www.goldtester.in/introduction-of-XRF-technology.html. 

 Energy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF). XOS [online]. [cit. 2014-10-01]. Dostupné z: 8.

www.xos.com/techniques/xrf/energy-dispersive-x-ray-fluorescence-ed-xrf/. 

 SHANKAR, R. ED - XRF & WD - XRF. Blogger [online]. 2009 [cit. 2014-10-01]. Dostupné z: 9.

aviabi2001.blogspot.cz/2009/03/ed-xrf-wd-xtf.html. 

 Collimators. Horiba scientific [online]. [cit. 2014-10-01]. Dostupné z: 10.

www.horiba.com/fr/scientific/products/x-ray-fluorescence-analysis/tutorial/collimators/. 

 What is atomic spectroscopy? PerkinElmer [online]. [cit. 2014-10-06]. Dostupné z: 11.

www.perkinelmer.com/pdfs/downloads/bro_worldleaderaaicpmsicpms.pdf. 

 MILDE, D. Atomic spectroscopy. Palacký university Olomouc: Department of analytical 12.

chemistry [online]. 2004 [cit. 2014-10-06]. Dostupné z: ach.upol.cz/user-files/intranet/im-

atomspekt-1284989987.pdf. 

 Atomic spectroscopy. Andor [online]. [cit. 2014-10-06]. Dostupné 13.

z: http://www.andor.com/learning-academy/atomic-spectroscopy-atomic-absorption,-emission-

and-fluorescence-techniques. 

 Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES). Chemias FT [online]. [cit. 14.

2014-10-06]. Dostupné z: www.chemiasoft.com/chemd/node/52. 

 Inductively coupled plasma. Linde [online]. [cit. 2014-10-06]. Dostupné z: hiq.linde-15.

gas.com/en/analytical_methods/inductively_coupled_plasma.html. 

 Atomic emission spectroscopy. ChemWiki [online]. [cit. 2014-10-06]. Dostupné z: 16.

chemwiki.ucdavis.edu/Analytical_Chemistry/Analytical_Chemistry_2.0/10_Spectroscopic_Metho

ds/10G_Atomic_Emission_Spectroscopy. 

http://en.wikipedia.org/wiki/X-ray
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/xrayc.html
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/xrayc.html
http://www.kayelaby.npl.co.uk/atomic_and_nuclear_physics/4_2/4_2_1.html
http://www.kayelaby.npl.co.uk/atomic_and_nuclear_physics/4_2/4_2_1.html
http://www.learnxrf.com/BasicXRFTheory.htm
http://www.goldtester.in/introduction-of-XRF-technology.html
http://www.xos.com/techniques/xrf/energy-dispersive-x-ray-fluorescence-ed-xrf/
http://aviabi2001.blogspot.cz/2009/03/ed-xrf-wd-xtf.html
http://www.horiba.com/fr/scientific/products/x-ray-fluorescence-analysis/tutorial/collimators/
http://www.horiba.com/fr/scientific/products/x-ray-fluorescence-analysis/tutorial/collimators/
http://www.perkinelmer.com/pdfs/downloads/bro_worldleaderaaicpmsicpms.pdf
http://www.andor.com/learning-academy/atomic-spectroscopy-atomic-absorption,-emission-and-fluorescence-techniques
http://www.andor.com/learning-academy/atomic-spectroscopy-atomic-absorption,-emission-and-fluorescence-techniques
http://www.chemiasoft.com/chemd/node/52


 

 

37 

 

 The emission spectral analysis. [online]. [cit. 2014-10-14]. Dostupné z: 17.

http://cheminfo.chemi.muni.cz/chem_sekce/predmety/C7300/AES/ES.pdf. 

 BOUNAKHLA, Moussa a Mounia TAHRI. CNESTEN. [online]. [cit. 2015-01-08]. Dostupné 18.

z:http://www.cnstn.rnrt.tn/afra-ict/NAT/xrf/XRF%20V1.pdf. 

 ARSENAULT BSC., Charles-Olivier. CHEMIST TECHNICAL REPRESENTATIVE 19.

CORPORATION SCIENTIFIQUE CLAISSE.Basic of fusion [Prezentace]. 2006. 

 PITRE MSC., Janice. CHEMIST SALES MANAGER CORPORATION SCIENTIFIQUE 20.

CLAISSE.Basic of fusion [Prezentace]. 2006. 

 Radiography (plain X-rays). In: Understanding medical radiation [online]. 2012 [cit. 2014-10-01]. 21.

Dostupné z: www.medicalradiation.com/types-of-medical-imaging/imaging-using-x-

rays/radiography-plain-x-rays/. 

 KILBY, D. Introduction to X-ray fluorescence analysis. Slide Player [online]. 2002 [cit. 2014-10-22.

01]. Dostupné z: slideplayer.us/slide/1418475/. 

 Mini-X X-ray tube system for XRF. Amptek [online]. [cit. 2014-10-01]. Dostupné z: 23.

www.amptek.com/products/mini-x-ray-tube/. 

 VEČEŘA, Miroslav. Organická elementární analýza. Praha: SNTL, 1967. Moderní metody v 24.

chemické laboratoři. 

 

 

 

 

 

  

http://cheminfo.chemi.muni.cz/chem_sekce/predmety/C7300/AES/ES.pdf
http://www.medicalradiation.com/types-of-medical-imaging/imaging-using-x-rays/radiography-plain-x-rays/
http://www.medicalradiation.com/types-of-medical-imaging/imaging-using-x-rays/radiography-plain-x-rays/
http://www.amptek.com/products/mini-x-ray-tube/
http://www.amptek.com/products/mini-x-ray-tube/


 

 

38 

 

7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

XRF Rentgenová fluorescence 

EDXRF Energo disperzní rentgenová fluorescence 

ICP  Indukčně vázaný plazmat 

ICP-OES Emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 

ICP-MS Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 
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8. PŘÍLOHY 

 

Obr. 12 Kalibrační křivky pro hořčík a stroncium 

  

 

 

Obr. 13 Kalibrační křivky pro ţelezo a mangan 

 

 

 

Obr. 14 Kalibrační křivky pro vápník a titan 
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Obr. 15 Kalibrační křivky pro draslík a síru 

 

 

Obr. 16 Kalibrační křivky pro fosfor a křemík 

 

 

 

Obr. 17 Kalibrační křivka pro hliník 


