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Úvod

V druhé polovině 70.let dcSlo v ČSSJS k novému ově-
řování obsahu Au ve větěině ložisek Au rud i v někte-
rých polymetalických ložiscích. Zvýäené nároky na
objem i kvalitu prováděného analytického stanovení
zle ta v geologických materiálech vedly k širokému
využití atomové absorpční spektrometrie (AAS) jako
citlivé a poměrně vysoce selektivní analytické kon-
covky zvláště vhodné pro stanoveni Au. Specifické
problémy Jsou spojeny se způsoby rozkladu a přfpre-
vou vzorků, tin se odliSují analýzy Au od běžných
stanovení rud. Tyto problémy Jsou způsobeny
e) nízkou koncentrací Au v rudách a horninách, po-

hybující se v intervalu 10"3 až 10~7%. Kombina-
c« atocizace v plameni (F AAS) s bezplamenovou
elomisací T grafitové kyvetě (OP AAS) pokrývá
široký koncentraCnl interval, nicméně je nutná
separace zlata od rušivých matričních prvků při-
padni jeho zakoncentrování.

b) nehoaogenním rozloženia Au částic v depositu,
které vyžaduje specielní zdrobňovací a homoge-
nizační postupy* Pravidlem jsou rovněž vyBší na-
vážky analytického vzorku.

c) snědnou redukovatelností Au (III) komplexů, což
nuže způsobovat významné straty rozpuštěného Au
v přítomnosti redukujících látek např. C, S, Fe
a pod.



Způsoby rozkladu vzorku.a separace si^ta

Ne rozdíl od klasické dokimastické metody (tavení
vzorku a alicalickýa uhličitanem, t«treborltaném a ko-
lektorea Au ) používá roztokové metoda AAS té&ěř vý-
hradní oxidačně - komplexační digeací vzorku. Obecné
schema pracovního postupu při stanovení Au v geolo-
gických vzorcích metodou AAS představuje obrázek I.
Oxidační žíhání vzorku při teplotě okolo 600°C slou-
ží odstranění redukujících organických látek a k oxi-
daci sulfiói (pyritů). Rozklad vyžíhaného vzorku se
děje nejčastěji digescí směsí kyselin chlorovodíko-
vé a dusičné (luSavkou královskou). Úplný rozklad
horniny se kyselinou fluorovodíkovou a chloristou
se používá zřídka a z praktického důvodu pouze pro
menSí navážky. /6-8/. Oblíbeným a rychlým způsobem
rozkladu je rovněž digesce Au brómem /10-16/, méně
často kyanidem /2, Í7-18/.

Ze separačních postupů pro stanovení Au metodou
AAS je nejčastěji používána kapalinová extrakce.
Ve srovnání s ostatními aeparačními postupy jsou
extrakce Jednoduché, rychlé a provozně spolehlivé.
Používané extrakční systémy jsou seřazeny v obr.II.
V praxi převládají extrakce solvátu kyseliny haloge-
nozlatité s me thyl-1zobutylketonem (M1BK), obvykle
následované reextrakcí Pe 1 1 1 /9, 20-23/, extrakce
• vysoko molekulárními aminy /24-2S/ a extrakce
s organickými sulfidy 726-35/. Posledně uvedený typ
extrakce vyniká selektivitou (ieoextrahuje se pouze
Fd , částečně Ag) • současně dovoluje použít uhlo-
vodíky jako nepolární rozpouštědlo zanedbatelní mí-
sitelné se zředěnými kyselinami.



Přistrčme e roztoky

Atómov;' absorpční spektrometr Varian AA 875 ABQ.,
lampa s dutou katodou žhavená proudem 3,5 mA . Re-
zonanční Čáre 242,6 nm (eventuálni 267,6 am) vymeze-
né Síří spektrálního intervalu 0,5 na. Grafitový
elektrotermický atomizátor Varian CRA-90, grafitová
kyvet8 z obyčejného grafitu. Inertní plyn argon, prů-
tok 4 1 min" . Dévkovtmý otopem 5 ul. Centrifugační
zkumavky ze silnostěnného skla obsahu cca 90 ml
(vnější průměr 36 mm, vý"Ska 135 mm) se zábrusem
N2 29/32 a dobře těsnící PE zátkou. Mechanická hori-
zontální třepačka CHIRAMA. Velkokapacitní odstředivce
MLV S 70 D (NDR).

Standardní roztok zlata obsahující 1 mg Au
v 1 ml byl připraven rozpuštěním 0,1003 g Au drátku
(99,9%, Sefina Veštec) v 10 ml lučavky královské za
tepla a odpařením roztoku na objem cca 2 ml. Odparek
byl zředěn a doplněn do 100 ml kyselinou chlorovodí-
kovou (1+5)» Di-n-butylsulfid pro syntézu (Merck,HSU\
0,2 mol 1~ roztok v toluenu (p.a.Lachema). Neodsí-
řený primární petrolej (CHZ CSSP Litvínov), hustota
/20°C: 0,794 g ml"1, b.v.147-248°C, obsah síry
0,205%.

Oxidační žíháni, vzorku

Oxidační žíhání a rozklad vzorku s odpařením ky-
selin představují časově nejnárofinějfil operace v pru-
behu analytického stanoveni Au. Navíc vyžadují prová-
dět v dobře táhnoucí digestoři e tak obvykle limituji
celkový objem analýz Au. Účinnost oxidačního žíhání
prostého vzorku a vzorku rozetřeného s NH.NO. byla
sledována na obsahu síry v polymetalické rudě (Zla-
té Hory) a na obsahu S e Fe v křemenné Au rudě
(Celina) - tabulka III. Je zřejmé, že v přítomnosti



ÍÍH.NO, áccházi k prakticky dp:.né oxidaci dvo^asocnéhc

železa B k oxídficl prevážnou částí síry na aulfát.

Ponévsdž lučevjci královské není příliš účinným oxido-

vadlem vyloupené elementární síry,je dokonalá oxida-

ce redukujících složek žíháním prvním predpoklftdea

pro kvantítativnost rozkl.-jdu vzorků icyselimiai pri

laboratórni teplotč. Oxidační žíhání 25g vzorku bylo

vždy provedeno ve směsi 3 10 g NH.NQ-.

Rozklad vzorku lučavkou královskou při laboratorní

fiozklad geologických vzorků iuôavkou královskou

při laboratorní teplotě je no rozdíl od rozkladu

kyselinami a brómem používán vzácně, v kombinaci

s AAS /38,46/. Zahřívání je kompenzováno dlouhodo-

bou digesci (stání přes noc), líčinnoat loužení Au

lučevkou královskou zri studena byla sledována pro

horniny sulfidické a křemenné Au rudy. Je znóao, Že

nehomogenita Au částic v« vzorcích způsobuje značný

rozptyl výsledku analýz pro opskovaná stanovení a

nelze proto usuzovat na úplnost rozklndu pouze z ana-

lytických výsledků. Nerozpustný zbytek po rozkludu

vzorku za studena byl odstreděn a trojnásobné pro-

myt se 100 ml HC1 2 mol 1~ . Obsah Au v nerozpustném

zbytku byl strmoven'rozkladem s Br^ a lučavkou krá-

lovskou s odpařenía kyselin do vlhkých aolí podle

/12/. Vliv délky působeni kyselin na kvantitativnost

rozkladu byl eltdován na vaorku kvareitu s limoniti-

žovanýin pyriteoi (Zl.Hory-fitola Mír, zákl.analýza

0,3^ g t~ Au). 25 g vaorku bylo po vyžíhéni zňllto

50 ml zředěn* lučavky královské (3 obj.díly HC1 36«>

+1 ob;).díl HNO 3 65* + 3 obj.dlly vody). Vzorek s ky-

selinou byl nechán volni stát přes noc • druhý den

byl třepán v horizontální třepačce. Po pravidelných

intervalech byl pevný zbyttl' odstředčn a přesně



5 ml roztoku tylo odebnáno k: extrakci s DBS do to-

luenu. Nalezený obssh Au v organické fázi ukazuje

tab.IV. Dvouhodinové třepáni vzorku s lučevkou krá-

lovskou zs;ji§lu;;e s rezervou účinný rozklad. Stanove-

ní obsahu Au v nerozloženom zbytku po rozkladu lučav-

kou královskou zn studena bylo provedeno pro vzorky

reprezentující rtzné typy Au zrudněni - tab.V. DO-IP •

tečně nalezený obsah Au ve zbytku byl nenáf než :í

celkového obsahu, výjimku tvoří standard JAM. Krear.l-

ca (E 19). V tomto případě vSek ani rozklad vzorku

varem * lu&avlcou královskou není kvantitativní a

v přítomnosti HP se uvolňuje daläí podíl Au.

Extrakce Au (III) z rcztoku lučevky královské

g organickými sulfidy

Di-n-butylsulfid (DBS) je nejvíce používané ÝX-

trakční Činidlo k dělení Au ze skupiny dislkylsulfi-

du. Nejnovější práce .33/ uvádí neodsíŕený priaární-

petrolej jako perspektivní extrakční činidlo pro se-

paraci Au z technologických výluh'1. Nn obr.VI jp uká-

zána závislost absorbance Au na koncentraci luSavky

královské pro extrakci 1 ug Au do s.al org.fáz«.

Extrakci z prostředí 2 nol 1~1 HC1 lse povaivivat ;s

více než 99 (5% přenos Au (rozdělovači konstanta

K d > tO
3). Za dostatečná zředění lučavky královské

před extrakcí s organickými sulfidy lze považovat

pomčr 1 obj.díl lučavky a 3 obj.díly vody.

Selektivita extrakce Au neodsířenýa petrolejem

nebyla dosud v literatuře podrobněji popsána, lze

vSek očekávat, ie bude srovnatelná s extrakcí Au

s nižäími dielkylsulfidy. Experimentálr.§ byla ovř-

řena nepřímo extrakcí Au z prostředí matričních

prvků F«, Zn, Pb, Cu, Ca, AI a NaCl. Směsný roztok

matričních prvků obsahoval 25 g F e 1 1 1 , 12,5 g -n,



5 g Pb 1 1, 5 g Cu 1 1, 15 g Ca r 12,5 g Al a 30 g NeCl

v 1 1 2,0 mol 1" HC1. Extrakce 1 ,ug Au organickými

sulfidy z prostředí různě zředěného roztoku synte-

tické metrice probíhá bez ruiivého vlivu e hodnota

ebsorbsnce Au je Btejná š**-0 při extrakci z 2 mol 1~

HC1 - tab.VII.

obsahu Au y ^rtrnktu s org.. sulfidy

Extrakt Au v neodsiřenéa petroleji dává při elek-

trcteraicke etoraizaci ponfekud m ž S Í signál než ex-

ir&kl D3S v toluenu :. HSI O 102í), fale ve srovnání

s DSC má petrolej řadu vyhodí

- sdružuje extrekční činidlo s rozpouštědlem

- je Keně těkttvý, zépelný a toxický než toluen (po-

uži vsné rozpouštědlo pro DBS), což zerufiuje poho-

dlné měření plasencvou AAS

- kfžlibreCní křivka extraktu Au pro měření v grafi-

tové kyvetě o e lineární v rozsahu absorbance 0-1

- extrakt Au je stabilní v dlouhém Časovém období

(několik měsíců.).

Charakteristické koncentrace Au (konc.dávající

L - 0,0044) v extraktu s org.sulfidy jsou uvedeny

v tab.VIII.

Pracovní postup

Navážka 25 g jemně ro ze třeného vzorku (/ 0,O63nza:)

se prcmísí v porcelánové třecí misce s 10 g NH.NO,,

směs se vsype do korundového kelímku a žíhá se v el.

peci 2-3 hodiny při 600°C. Slínek se vyklepne zpět.

do třecí misky, stěny kelímku se očisti od zbytku

vzorku a slínek se rozetře. Rozetřeny" vzorek se vsy-

pe do skleněné eentrifugačnl mkuaavky opatřené dobře

těsnícím uzávěrem, přidá se k němu přesně 50 ml lu-

č&vJry královské (3 obj.díly HC1 + 1 obj.díl HN0 3 •



+ 3 "bj.díly vody), směs se duicladnô proaíchá skle-

nino^. -.yčinjcou a volně uz vřená zkumavka se nechá

stát v digestoři přes noc. Druhý den se zkuaavk8 dů-

kladně uzavře, stojan se zkumavkou se upne vodorovně

do horizontální třepačky a obsah se protřepává 2hod.

Po vyjmutí se nerozložený zbytek vzorku odstředí

(15 min při 2500 ot.min"1). Injekční stříkačkou ee

odebere přesné 25 ml Čiréhc rez teku, přenese se do

prázdné zkumavky se zóbrusea a zředí se 25. ml vody.

Po přídavku 5,0 ml neodsířeného petroleje se extra-

huje 5 ain třepánía Au do organické fáze. Po rozdě-

lení fází s« automatickou pipetou odebere dostPtečné

množství extraktu (3-4 al) do suché mikrozkumavky

a uschová se k měření na AA spektrofotometru. Ka-

librační roztoky v konc.rozmezí 1,0-20,0 ug al~ Au

pro plemen a 0,05-0,5,ug al** Au pro grafitovou ky-

vetu ae připraví extrakcí standardního roztoku Au

do neodsířeného petroleje ze stejného prostředí ja-

ko po rczkladu vzorku.

V případě karbonátů je nutno provést uvolnění

CO- v * vétfli kádince přídavkea definovaného objeau

HC1. Po ukončení vývinu Ca, se saěs převede do cen-

trifugačnl zk\usavky pomocí zředěné lučavky královské

tak, aby výsledný objem přidaných kyselin byl opět

50 ml.

Srovnání y^gledkQ analýz

Výsledky analys získané zkráceným postupem rvz-

klndu za studena byly srovnány s anelýziial provede-

nými postupem podle metodiky OÚG ,-12/. U některých

vzorků byla provedena externí kontrola v laborato-

řích OIP, provedená louienía vzorků sa studena se

směsi HBr a Br 2 - tab.IX.



Mevrter.ý postup stanovení Au v peolcgízkých vzor-

cích je v chemickém principu roziledu B extrakce Au

she iný .? postupem podle IÍÚG ,12,26/ , používaném ve

více laboratořích v čsSr.. Bylo cvřřer;o, že při roz-

jc/*idoi viprlcX luiavjcou icrúlo'-ticou „R studena pfeché-

;.í do po'Rtoicu více nsí 9 '̂- o&aařiw Ac (vř srcvnóní

s rozkladem s 3r„ a luřavkou Jcréiovsŕuu s odpeř«nía

leyselin). Při rozlcledu iQ'selinaai v uxBvřené nádots

he používá meněí ob^ea icyselin e odpfedá nebeipeči

ztráty Au nebe kontaroinace vzorlfů nevzatém vĵ praJcnu-

t í a . Proti odpérování kyselin s« vjrzneaině í lepš í

hygiene prňce 8 pracovního Drostředí. Neodsířeny

priajónií petrole j 3e při-ne^menšío rovnocenaou ná-

hrEdou ertrekčního fiínidls di-n-butylsulfidu, je

ekonoaícky výhodný 8 dostupný v ČSSR.
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Obr. I. Obecný schéma pracovního postupu při stanovení Au v geologických materiálech
aetodou atomové absorpční spektrometrie

lučavkou královskou kapalinovou
/ /extrakci /19-37/

HF (HNO3, HC1O 4), pak / koprecipitací
^lučavkou královskou / /a Hg,Te /36-40/

oxidační digešce separace A\J/ __̂_ plamenová
ilhánl ~~*"vsorku *~ (prekoncentrace) *"AAS——^eiektrotermické

Ŷ HBr (HC1) + Br„ V"^(HC1) + Br 2 x^sorpcí /43/

+ Q ^výměnnou chro-
2 matografií /6,41|42/



Obr.II. Používané extrakSní systémy k separaci Au rozdělené podle typu extrakce

a organickými sulfidy (OS) typu Au X I IX 3(OS), kde X Ja halogen, OS Je

Extrakce n e b o A uI x ( Os) n-dialkylsulrid
komplexů Au

8 organickými fosfidy3 napr. a trifenylfosfinem (TPP)

Extrakce
chelátů Au(III), např. a dithiokarbamáty, difenylthiokarbazonem ap.

extrakce solvátů a polárním kyslíkatým rozpouštědlem typu

H(H20)Solv3

+Au1:LIX4 , kde X Je halogen, Solv je rozpouštědlo

Extrakce ionto- + _ ^ P u * e t o n» a c e t á t » «"ohol
v^ch aaociátú nebo Solv2 AuX.", kde Solv Je rozpouštědlo typu P - O, .iapř. tri-

butylfoafát, trioktylfoafinoxid (TBPfTOPO)

extrakce solvátů a vysokomolekulárními aminy nebo kvarterními amonio-
vými 8olemi typu

• T T / T \

,, např. trioktylamin (T0A),trialkylben2yl~

amonium chlorid (TABAC), trioktylmetyl -

amonium chlorid (Aliquat 336) ap.
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Tab. III. Stanovení S a ře(II) v Au rudách

ž""íôRô ôEiih*

ZHZ itola Mír původní vzorek 6,41 0,77 nestanov.
obs.Au 20,2 g t"1' T Z o r e k iíhej)ý

2 h při 600°C 3 » 4 9 3 » 1 6

vzorek smíchaný

s NH+NO3 e žíhaný 3,85 6,79
2 h při 600°C

Čeline původní vzorek 0,11 0,04 0,32

2 h při 600°C

vzorek smíchaný

s NH^NO, 8 ííha- 0,09 0,29 Z°»03
ný 2 h při 600°C

Tab. IV. Závislost nalezeného obsahu Au na délce tře-
páni vzorku s luSavkoú královskou

délka třepáni

- (stáni 16 h)

0,5 h
1,0 h
2,0 h
3,0 h

4,0 h

barva vodné táse

žluta

oranžová
oranžová
oranžové
oranžová

oranžová

obsah Au (g t"1)

0,127
0,382
0,376

0,377

0,379
0,380



Tab.V. Účinnost rozkladu vzorku lučavltou královskou za studena

vzorek kyselina obsah Au obsah Au ve zbjt- obsah Au ve zbyt-
(g t"1) ku, var s lučavkou ku, rozklad s HP

(g t"1) (g t*1)

ZHZ Stola lučavka královská konc.

* 19

Mír

Celina

standard
Kreanica

luč. královská zřed. (1+1)

luč. královská konc.
luč. královská zřed. (1+1)

luč. královská kone.
luč. královská zředl (1+1)

|ÍSec r?ÚVH) l u 6- královská zředl (1+1)
černá břid-
lice luč, královská zřed". (1+1)
(2,3% org.C)

9,76
11,40

8,34
6,68

1,38

1,34

1,83

0,353

0,44 (4,3%)
0,18 (1,6%)

0,084 (1,0%)
0,036 (0,5%)

0,11 (7,4%)

0,09 (6,3%)

0,11 (5,7%)

0,017 (4,6%)

0,25 (14,4%)
0,21 (12,8%)

0,19 (8,9%)

VJI

Suchá
Rudná luč. královská zřed'. (1+1) 0,161 0,008 (5,0%)



16

Tab.VII. Absorbance t ng Au po extrakci z prostředí
syntetické matrice

1 .ug Au, i00 ml vodné fáze, 5 ml organické
fáze, třepáni 5 min., dávkovaný objem 5 ,ul

řeze extrakce
0,2 xcl 1

DBS
-1 extrakce ne-

odsířenýjn pe-
trolejem

2,0 aol I"1 HC1
syntetická metrice, ředěni 10r
syntetické matrice, ředění 3x
syntetické matrice konc.

0,33*
0,329
0,325
0,321

0,290
0,296
0,295
0,292

Tab.VlIl» Charakteristické koncentrace Au

prostředí rychlost
sání

charakteris-
tická konc.

DBS v toluenu oxidační
plamen
acetylén -
- rzduch

neodsířený

petrolej

f,08 ml min"1
ml" 1

2,31 ml minľ1 OJO^ug ml"1

BBS v toluenu

neodsířeaý
petrolej

elektroter-
mický atomi-
zétor C M 90
(dávkovaný
objem 5/Ul)

0,0026

0,0030 Aig ml-1



Tab. IX. Srovnání výsledků analýz Au

vzorek

Au rude

Šturec

Au jrjíáe

Kremnice

21. Hory

Stole Uír

Zl. Hory

itole

3105

Au ruda

Uokrsko

Suchá

Rudné

Zl. Hory
Kosov

prospekce

Jeseník

rozkled

zkrácený

závazný

zkrácený

zóvszný

ztrácený

a*v8sný

kontrolní

zkrácený

zévezný

kontrolní

zkrácený

závazný

zkrácený

závazný

kontrolní

zkrácený

zévezný
kontrolní

zkrácený

závazný

GIF

GIP

GIP

GIP

ž obs.Au

C« t"1)

1,56

1,?5

1,65

1,56

5,72

5,82

5.67

1,25

1,11

0,57

1,61
1,48

0,30

0,29

0,33

0,060

0,059
0,091

0,018

0,013

n pořet

analýz

7
9

ô
10

9
10

10

13
10
10

b
10

8

to
10

15
6
8

13
10

s smer.

odchylka

0,222

0,203

0ř15C

0,203

1,27

0,62

0,71

0,661

0,461

0,28

0,102

0,108

0,071

0,102

0,10

0,023

0,012

0,049

0,013

0,005
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Ing. Eliáfi í i r i a B í í k , CSc
Ing. Hama M j a r t • n o v á
Ing. Ivan H r 1 c , CSc

Geologický prleakUB, n.p., Spišská Nové Ves, CSSB

1. Úvod

Zlato ako jeden z najznámejších a nejušlechti-
lejších kovov, s ktcrýro ludstvo prichádzalo do kcn-
taktu už od nepamäti, je sj v eúčesnej dobe považo-
vané za Tsateriél strategického, technického, ekono-
mického ak nie aj politického výzr.eau. Jeho význam
vzrástol s nástupom elektroniky a výpočtovej techni-
ky, ale viaceré jeho vynikajúce fyzikálne i chemické
vlastnosti ho priam predurčujú pre mnohostranné vy-
užitie v nespočetných oblastiach ludsfcej Činnosti.

Jeho cena na svetových tthoch prakticky indi-
kuje hospodársku situáciu nielelen určitej krajiny,
ale aj rctehy vo svete vo všeobecnejšej a širšej sú-
vislosti. Dokazuje to napríklad aj prudký vzostup je-
ho hodnoty ne začiatku tzv. energetickej a surovino-
vej krízy v polovici sedemdesiatych rokov, ktorá od
tohto obdobia okrem nepatrných výnimiek neustále ras-
tie. Dnes je v ČSSR oficiálna velkoobchodně cena za
1 kg rýdzeho zlata 291 000,- Kčs. Zásoby tohto kovu
na niektorých známych ložiskách sveta, napr. v Juho-
africkej republike, aú v porovnaní s predchádzajúci-
mi obdobiami už nepatrné. V roku 1970 sa tam vylsži-
lo ešte 1 000 ton zlata, zatial čo v roku 1980 už len
670 ton a jeho lažba na tomto ložisku neustále
klesá, flf*

Neustále sa zvyšujúci dopyt po tomto kove sa
preto zákonite premietol aá do existujúceho geologic-
kého prieskumu azda vo všetkých priemyselne vyspelých
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štátoch sveta, teda a.j IA nés. 7 geolcaickej službe
ěeskralcvemxých prieskumných organizácií v rámci
rezort-v C3tí 5 SGÚ sa oreto v tejto súvislosti zsóe-
li prepavova? určité problémy, r.ajna kacseitného cha-
rakteru, které sa dotýkajú tak vlastných geclcs;icko-
labcratcrnych prác aicc aj niektorých špeciálnych ge-
ologických prác. V tomto príspevku tule kladený á&-
raz na súčesné vrzblérc/ laboratórnej služby z meto-
dického i prevádzkového hlediska. HczoteriPT.e si pre-
to podrobnejšie stav v tejtc oblasti tak z hladiska
súčasnosti ako aj predpokladaného vývoja v najbliž-
šo.Ť budúcnosti, aopoň podlá našich predstáv.

2. Metódy stanovenia zlata
Analytické metódy pre stanovenie zlata v geo-

logických vzorkách používané dnea vo väčšine našich
i ostatných laboratórií zahrňujú prevážne tzv. in-
štrumentálne metódy analytické. Patria sem fotomet-
rické a 8pektrofotometrické metódy, plameňová ató-
mová absorpčná spektrometrie (PAAS), atómové absorp-
cná soektrometria a elektrotermickou atomizáciou
(AAS-ETA), inštruxentálna neutrónová aktivačná ana-
lýza (IISAA) ako aj niektoré dalsie aktivačně metódy
s energeticky menej náročnými budiacimi zdrojmi vrá-
tane rantgenfluoreocenčnej spektrometrie, ktoré xá
však aplikáciu len v niektorých špeciálnych prípadoch,.
Tzhladonr na akúsi renesanciu elektrochemických metód
je nutné zaradil do skupiny atraktívnych prístrojo-
vých metód aj napr. elektrochemickú rozpúštaciu ana-
lýzu (inverznú voltametriu), prípadne priamu poten-
ciometriu alebo coulometrické titrácie.

Všetky uvedení spôsoby analýzy zlata aa však
nevyužívajú rovnako frekventovane a ich zožnem nie
je zdaleka Tyčerpávajúci. Napríklad podobné použi-
tie z hladiska niektorých metrologických charakte-
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ristík má okrem metody PAAS a j ató?.cvá errisná srek-

rrcrr.etria a indukčně viazanou plazmou avsax 7 e j obec-

nejšie™ rozšíreniu bráni pomerne vyseká nadcbúda-

cia hodnota príslušného prístreja. (Sálej len AIS-

ICP.) ?ri krátkodobom (približne štvrťročnom) sledc-

var.í počtu publikovaných préc zaoberajúcich 3^ pro-

blematikou stanovenia zlata v geologických vzorkách

už v reku 1987 bolo podia referátového časopisu

Fsferativnyj žurnál, Chimija, publikvváných celko-

ve 14 prác, z toho až T 8 prácach bola použitá

PAAS alebo AAS-ETA. Len dve práce využili na stano-

venie Au metodu RFS, 1 práce metodu INAA n 1 rrá-

ca metodu hmotnostněj spektrometrie. Ostatné práce

T.ali zameranie všeobecno analytické.

Ani jedna z uvedených analytických mečcd nie

,ie schopná vykonal stanovenie zlata bet cre.ireine.i

aj ked niekedy pomerne jedr.cduche^ úpravy vscrky

pred vlastnou analýzou. Tato úprava objča-r.p pezes-

táva okrem homogenizácie aj z rozkladu a deliacich

a nabohacovacích postupov. Táto časl v rá̂ .ci celé-

ho cyklu stanovenia Au nie je v nijako™ rrípade za-

nedbatelná, ba naopak, dost rozhodujúcim podielrr.

prispieva k celkovej chybe analýzy, co bude rcvircb-

nejšie rozvedené v čalších častiach práce. 7 aúče-s-

nej dobe dokonca sa v ZSSR zaoberá s týmto prcbléstoa:

špeciálne periodikum a názvom "Metody koncer.trircTa-

nija i opredelenia bla^orodnych m<»tolcv; °rcble~.3ti-

L£ stanovenia zlata sa teda i dnes venuje por.erne

značné množstvo prác, ( v jednom periodiku aj 10

prác publikovaných «a rok), pričom dosl jednoznačne

sú v prevahe nielen čo do počtu ale aj kvality prá-

ce sovietske. Za nimi nasledujú práce z USA,

kanadské a juhoafrické.

Meďzi najdSležietejšie metrologické charakte-

ristiky analytických aetód pre stanovenie zlata
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patris h r e n i c a d e t e k o v a t e l n o e -

t i a h r a n i c a s t a n o v i t e l n o s t i.

Ke3že výklad týchto pojmov je ešte i dnea medzi nie-

len geologickou , ale žiel i analyticko-chenickou

"pcepolitostou" äo&í nejednoznačne vykladaný považu-

jeme za potrebné na tomto mieste vykonat ich definí-

ciu. Za hr*anicu (metfzu) detekovatelnoati (dôkazu)

rri inštrumentálnych «jnslytických metódach, (zväčša

optické, resD. epektroskop: cicé alebo elektrochemické

Tie t idy)' 68 rovežuje koncentrácia zložky, irctorej hod-

ncts očpovedé 3-násobfcu sirerodatnej odchylky anály-

tickéhc signslu slepého pckusu. Táto hodnota je te-

de len čisté k v a l i t a t í v n y údaj, t.j.

či je dané zložke přítočná al^ho neprítomné v analy-

zcvítnfj vr.rr::c. "r^nica (medza) stenoritelncati je

». ;.ncenii ácia zložky, ktorpj hodnota odpovedá 10-ná-

...v-v;. .-,r.TOž&xne3 odchylky signálu slepého pokusu,

při čeř této hodnota už JEUSÍ byt garantované a ur-

čitou pravderedebnostou, (obvykle s 95 %-noia)a dovo-

lenou odchýlkou v relat, * od tejto hodnoty. Podlá

doporučenie kocisie, resp. podlá pracovných materiá-

IOT publikovaných teuto komisiou, (pracovna skupina

pre riešenie pod zadania 6.2.4 úlohy IJITlEBGEOTECHlíIKA)

je povolena odchylka max. 50 % rel., čo je súčasne

maximálna povolená relatívna odchýlka pri kvantita-

tívnych chemických analýzach. Hodnoty koncentrácie

odpovedajúce hranici stanovitelnosti a vyššie už te-

da siBJu jednoznačne charakter kvantitatívnej chemic-

kej analýzy. Nemenej významná metrologické charakte-

ristika je p ř e s n o s t obyčejné vyjadrovaná

absolútnou alebo relatívnou směrodatnou odchýlkou,

f2,'t -z ktorej sa odvodzujú sj niektoré ôalšie vý-

nsomé kritériá, xento pojem nie je nožné zamieňai

ta kritériá vyplývajúce z platných Českoslevenkých

noriem alebo odpovedajúcich rezortných predpi*ov.
•• s.
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t. j. p o v o l e n ú o d ch ý 1 i: u, resp. toleran-
ciu medzi výsledkami dvcch súbežných stanovení .

3. Rozklad vzoriek
Príprava analytických vzoriek o vhodnej zrnito-

sti predstavuje samostatný problém, ictorý nie je mož-
né vzhiadon na zameranie tejto práce zahrnut v toxto
príspevku. Bola predmetom viacerých prac. U nás sa
a touto problematikou zaoberal napr. Janáčesc. /}/.

Pre rozklad vzoriek sa v zásade používajú roz-
klady na suchej a mokrej ceste, alebo v prípade roz-
kladov pre stanovenie Au i Ag aj kombinované rozkla-
dy. Rozhodujúca je hmotncsí vzorky použitej na roz-
klad. Tu sa názory viacerých autorov dosl značne roz-
chádzajú. Kulikov a Kulikova /4/doporučujú hsotrcsí
100 g a viac napriek tomu, že dokázali maxiu. vetkcal
rozptylu len 0,001 - 0,002 g-Au/tonu pri rozklade vzo-
riek na mokrej ceste o velkosti navážky 10 - 50 g.
Táto hmotncst sa dnes nepoužíva ani pri dckitnastickcs
rozklade vzoriek kde sa ako koncová metóda používa
gravimetrické stanovenie zlata (i striebra), /5/, kde
je doporučená hmotnost vzorky len 25 - 50 g, ?odla
našich doterajších skúseností je diskusia o velkosti
navážky opodstatnená len v prípade, :e sa jedná c vý-
akyt tzv. zlatiniek. Inak pri geochemickej prospekci i,
kde sa obsah zlata pohybuje v blízkosti klarku ?e :nci-
ué pracoval aj s podatatne nižšíii navážksrai ak prav-
da nie sme ohraničení hranicou stanoviteTncsti po-
užitej metódy.

Z rozkladov na mokrej ceste sa najčastejší P po-
užíva rozklad so zmeaou kyseliny chlorovodíkovej a ky-
seliny dusičnej, t.j. a lúčavkou královskou. Viacerí
•utori doporučujú zosilnil účinncal tento rczkladu po-
mocou kvapalného brómu, ktorý naviac odstráni vtičšiu

antimonitých solí, ktoré by inak lohli r.apríčiŕ.o-



určité straty zlata v priebehu rozkladu. Použi-

ti e bróffu bolo motivovsné aj určitou rezistenciou

teiuridcvých zlúčenín zleta. V literatúre t-me ea

"však nestretli ani s jedným znásya nínerélcir, tohto

druhu, který by bol nerozpustný v kyseline chloro-

vc-cíiccvej v zmesi B kyselinou dusičnou . Potvrdzu-

je t c ej analýze vzoriek s pomerne vysekýn: obssr.cn:

telúru, ( viac aicc 20 g Te/t), u ktorých sme nepo-

zorovali s tra t j' z titulu rozkladu s lúčavkcu kre-

JWSKCU. Eredtýs citované CSS pre extrakČne - AAS

stanovenie Au tiež použitie brómu nedoreručuje.

Použitie lúčsvky královskpj rri rozklade ze

r:nkra všeY nezabezpečuje úplný rozklad vzoriek. Tu

je na mieste upresnil, resp. stanovit podmienky, ke-

dy TES tzv. totálny rozklad opodstatnenie. Tu je po-

trebné zd£re2ľ!ií, že i pri torľto druhu rczklt»3u sa

nedes-t-hne úplné prevedenie vzorky do roztoku ej

keä sa t>ri nem použije zmes kyseliny fluorovodíkovej

e kyseliny sírovej s nasledovným rozkladou; s lúčev-

keu královskou. Pri tomto spSscbe rozkladu sa do

roztoku prevedie len zlato, ktorého zvyšková kon-

centrácia vo vzorke vzhladom na rozklad len e lúčav-

kcu královskou nebola vSčšie ako 0,002 - 0,008 g/t.

/6/, Je vsak potrebné dodal, že zvyškový obsah zls-

ta po rozklade s lúôsvkou královskou môže dosahovat

aj vyššie hodnoty, ek je zrnitost vzorky väčšia ako

0,065 nm.

Kombinované rozklady, t.j. rozklady za sucha

i mokra je nutné aplikovat praktický na všetky dru-

hy vzoriek s vyšším obsBhansulfidov a tiež organic-

kých látok a grafitu. V poel*dnej dobe sa však použí-

vajú aj z« účelom účirejšieho rozkladu vrátane od-

stránenie SiO 2 (bi. Autori Bažov, Zekki a Klimenková

doporučujú pre tieto účely žíhanie vzorky so zmesou

H.H.F.HF +. KF, ktoré okrem odstránenie SiOg umožňuje
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ej odstránenie grafitu a organických látok ak sa vy-

konáva za dostatočného prístupu vzduchu. 7 prípade

silne grafitizovaných vzoriek je nutná žíhanie dlho-

dobé - aj niekolko hodinová. V opačnom prípade by

vôbec nedošlo ku tzv» otvoreniu zŕn, v ktorých je

jemne impregnované zlato • Typickým predstaviteľom

tohoto typu vzoriek s pomerne vysokým obsahom Au

( 2 - 1 0 g/t) sú vzorky z antimonového ložiska

v Pezinku, kde je zleto velmi jemne impregnované,

pri bežných mineralogických sledovaniach prakticky

nepozorovatelné /?/. V prípade neodstránenia orga-

nického podielu nedochádzalo k rozpúšťaniu zlata ani

pri použití pomerne drastických rozpúšťadiel, akými

sú napr. alkalické kyanidy.

Ku klasickým predstaviteľom rozkladov za sucha

patrí aj dokimastická metóda analýzy rúd založená

ne princípe oxidačného alebo redukčného tavenia za

prítomnosti sódy, boraxu a oxidu olovnatého. Tento

spôsob rozkladu sa i vo svete považuje za štandardný

tak pre následné stanovenie zlata ako aj striebra,

prípadne aj kovov skupiny platiny. Podľa našich skú-

seností nie je možné nazerať na tento druh rozkladu

ako na absolútne totálny. Straty môžu vzniknúť však

prevážne nesprávnym dodržováním teplotného režimu

a nezohľadnením zloženia analyzovanej vzorky.

Problém strát vystupuje aj u predtým uvedených

druhov rozkladov. Vzhľadom nato, že pripravené rozto-

ky obsahujú zlato v relatívne nízkych koncentráciách

prevážnu časť strát zapríčiňuje adsorpcia na stenách

nádob, v ktorých sa vykonáva rozklad. Sklené nádoby

spôsobujú podľa našich skúseností 2 - 5 -násobne vy-

ššie straty ako nádoby porcelánové. Tieto straty

však u obidvoch druhov materiálov obvykle nepresahu-

jú hodnotu 1C % rel.

Osobitný prípad predstavujú tzv. fázové roskls-
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tzv. lúžitelné podiely zlata# Za takéto druhy rozkla-
dov aa niekedy pokladá dokonca rozklad lúčavkou krá-
ľovskou. V podstate by takéto druhy rozkladov však
Ticli v laboratórnom merítku simulovať predpokladaný
technologický postup v úpravniach, pomocou ktorého
sa získava zlato z rúd. Fázový rozklad pomocou lú-
čavky kráľovskej však v nijakom prípade nemodeluje
doteraz známe postupy získavania Au z rúd. Je zaují-
mavé, že vo svete, predovšetkým vsak v ZSSR a USA
sa už pomerne dlho upúšťa od klasického kyanidového
lúženia devastujúceho najmä pri haváriách životné
prostredie a nové bezkyanidové technológie, (napr.
s použitím tioraočoviny, kyseliny sírovej a železi-
tých solí), /&/ dosahujú aj uspokojivé výťažnosti
(asi 85 %),

3. Deliace a separačné postupy
Ako už bolo uvedené, ani jeden z postupov úpra-

vy vzoriek pred vlastným stanovením Au vhodnou inštru-
mentálnou prípadne i klasickou' metódou sa"nevyhne"
separačným a nabohacovacím postupom. Tieto operácie
teda zabezpečujú jednak oddelenie prevážnej časti
osnovy vzorky spolu s rušivými iónmi ako aj nakoncen-
trovanie zlata vzhľadom na jeho pôvodný obsah vo
vzorke, prípadne v pripravenom roztoku.

Klasický spôsob nabohacovania predstavuje doki-
mastická metóda stanovenia Au, kde sa zlato, (Ag aj
niektoré platinové kovy) kumulujú v tzv. reguluse,
t.j. v roztavenom olove, s ktorým zlato tvorí zlia-
tinu, z ktorej potom prebytočné olovo odchádza vo
forme'trosky, t.j* ľahšieho oxidu olovnatého* Tento
postup vyžaduje pomerne náročné zariadenie a práca
s ním má temer poloprevádzkovy charakter. Vyžaduje
si aj určité skúsenosti a zručnosť od obsluhy.



UŽ tiež pomerne dlho je anáme eartrakčné delenie

a nabohacovanie, ktoré podlá nášho názoru predstavu-

je jeden z najreprodukovateľnej sich postupov pre tie-

to účely. Jeho hlavným nedostatkom je expozícia

pracovníkov organickými rozpúšťadlami, z ktorých via-

ceré majú okrem omamných účinkov aj karcinogénne

vlastnosti. Patrí k nim aj pomerne frekventovane po-

užívaný metylizobutylketón (KIBK) doporučovaný aj

platnou ČSN, /5/» Určité problémy spôsobuje aj ná-

sledná práca napr. na atómových absorpč. spektromet-

roch. Nazdávame sa však, že tento postup má dnes

ešte stále dosť neotrasiteľné postavenie v komplexe

deliacich a neboheCOVEcích postupov pre stanovenie

zleta.

Deliace a nebohacovacie postupy založené na

chrometograŕickom princípe sa pri stanovení zlata

v geologických vzorkách presadzujú len v posledných

desiatych rokoch. Prvé práce s týmto zameraním vyu-

žívali tak kolonový ako aj vsadzkový spôsob naboha-

covania na silne bázických anexoch pre stanovenie

Au v morskej vode. Uedzi kurióznu prácu tohto druhu

patrí napr. nabohatenie zlata z niekoľkých 10-litrov

morskej vody do jediného zrniečka anexu, ktorý bol

potom priamo elektrotermický atomizovaný, čo pocho-

piteľne zabezpečilo vynikajúcu dôkazuscnopnosť pri

stanovení tohto prvku. Známe sú aj staršie práce,

kde sa ako adsorbent používalo aktívne uhlie. Tento

postup však nedosahoval uspokojivú reprodukoveteľ-

nosť najmä pri stanovení vyšších obsahov zlata.

(Viac ako 10 g/t.)

Najlepšie výsledky v sepcrácii a nabohaccvaní

pomocou eorbentov sa však dosiahli s použitím silno

zásaditých anexov zložených a kopolymerstyrén-divi-

nylbenzénových živíc s funkčnými skupinami pre chlo-

rozlatité ióny. Ich prednosťou je , že v definovanom
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reakčnom prostredí tvoria prednostne stabilné chelí-
ty prakticky len s iónmi zlata, prípadne ďalšími
kovovými iónami zo skupiny platiny a ortuti. VäSšina
obecných kovov sa pritom nesorbuje. Najviac autorov
uprednostňuje techniku tzv. kolonovej chromatojrafie,
ktorá predstavuje vlastne dynamický spÔ3oh sorpcie
iónov. V poslednej dobe sa však preferuje najmä
v laboratóriách geologického prieskumu tzv. vsádzko-
vý postup sorpcie, v podstate statický, ktorý je
vhodnejší pri spracovaní vzoriek vo väaäích sériách.
/4/. Tento spôsob bol u nás po prvý raz aplikovaný
pri stanovení zlata v laboratóriách Geologického
ústavu Univerzity Komenského a GIÍ SAV v Bratislave.
/9/« Sorbované zlato na anexe sa buä termicky mine-
ralizuje alebo sa desorbuje vhodným eluentom. Posled-
ný postup umožňuje podstatné urýchlenie nabohaeova-
covacieho a deliaceho cyklu a tým aj celkové skráte-
nie doby analýzy. Táto analytická metóda Je v sú-
časnej dobe T štádiu overovania pri velkosériových
analýzach v GP SNV. Podľa predbežných údajov získa-
ných zo Statistického spracovania pomerne veľkého
súboru vzoriek sú dosiahnuté metrologické charakte-
ristiky pomerne priaznivé a dosahujú hodnoty ako pri
extrakčnej separácii a nabohatení. Ako koncová me-
tóda môže byť s výhodou použitá tak plameňová AA5
ako aj AAS s elektrotermickou atomizáciou*

4« Očakávaný vývoj r analytiko stanovenia Au
Pre stanovenie zlata v geologických vzorkách

íé säožné sformulovať súčasné požiadavky prakticky do
dvoch kategórií* Sú to predovšetkým požiadavky geo-
logickej služby, kde, zdá sa, prevládajú tendencie
po ssvýôení výkonnosti metód pre stanovenie a len
r menôej miere sú zastúpené požiadavky na zlepšenie
dôkaxuschopnosti metód. Nemdžeae zanedbať ani požia-
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dávky laV-jfstorií, kde sa na stanovení zlata podie-
ľa pomerne znaóný pcíet pracovníkov. Pracovné postu-
py dnes používané a v tejto práci zhruba opísané
sú pomerne zdĺhavé, s množstvom dielčích analytic-
kých operácií i z ktorých každá je potenciálnym zdro-
jom 5i už systematickej alebo dokonca hrubej chyby.
Vzhľadom nato, že aa pracuje s pomerne velkou hraotno-
sťou vzoriek, (20 - 50-násobnou v porovnaní 3 bežný-
mi navážkami pri 3tanovení ostatných prvkov) má
práca viac ako laboratórny charakter, óo ga-prejavu-
je vo väčšom vývoji škodlivých plynov a zhoršenej
ekológii pracoviska.

Pokúsime sa preto zosumarizovať nielen požia-
davky, ale aj hodnotenia tu opísaných analytických
metód pra stanovenie zlata a navrhnúť v nasledujúcora
prehľade optimálnu variantu metódy pre stanovenie
zlata s využitím koncovej metódy plameňovej alebo
elektrotermicky atomizovanej absorpJnej spektromet-
rie :

- hybridný rozklad s použitím kyslóho fluoridu
amonného a zmesi kyselín HNC, a HC1

- delenia a nabohacovanie vaádzkovou ionexo-
vou chromatografiou spojenou s eluovaníra
sorbovanóho zlata

- hranica atanoviteľnosti le?5ia nko 0,01 g/1

- dovolený rozdiel dvoch stanovení nenží,
alebo rovný 15 '/« rel»

Z á v e r
V predloženej priíci sme zhodnotili možnosti

a súoaoná požiadavky na stanovenie zlata v geologic-
kých vzorkách s dôrazom na využitie metódy PAA3
a AAS-ETA. Z rozvedených problémov vyplynulo, 2e
ťažisko vývojorých práo Y tejto oblasti Je potrebná
presunúť tvláäť do dielčích postupov súvisiacich
8 rozkladmi a separáciou vzoriek*
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PŘESNOST A SPRÁVNOST STANOVEHl 2IATA

METODOU AAS PO EXTRAKCI MIBK

Popis metody

V centrálních laboratořích n.p. Geoindustria

Praha se používá pro stanovení zlata metoda zalo-

žená na rozpouštění zlata za studena ve směsi ky-

seliny bromovodíkové a bromu. Zlato se extrahuje

do metylisobutyl ketonu (MIBK), oddělí se od vod-

né fáze, rušící prvky se oddělí reextrakcí do

0,1M HBr. Obsah zlata v organické vrstvě se měří

metodou AAS při 242,8 run v oxidačním plameni ace-

tylen-vzduch s mezí stanovitelnosti 0,2g/t,event,

v grafitové kyvetě s mezí stanovitelnosti 0,001

g/t.Pro stanovení zlata se používá navážka lOg

vzorku,kteří se žíhá při 600* po dobu 6 hod. aby

se odstranily veškerá sulfidická síra, organické

látky a uhlík,které svými redukčními vlastnostmi

nepříznivě ovlivňují rozpouštění zlata. Měření na

AAS se provádí jednou týdně,kdy se proměří všech-

ny vzorky zpracované v období 7dnů až 24 hod.před

měřením. Pro kažůé měření se připravují nové roz-

toky pro sestrojení kalibrační křivky. Sériová

stanoveni zlata se provádí z analytického vzorku

jednou.

Vzorek se zdrobňuje běžným postupem na velikost

srna pod 2mm.ze kterého se odkvartuie 100g pro
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další jemné mletí na velikost zrna pod 200 rnesh.

Prošitý vzorek se důkladně promísí a rozdělí na

analytický vzorek pro laboratoř a anlytický vzo-

rek pro dokumentaci - 7OOg vzorku pod 2nun se uklá-

dá jako technologický dokumentační vzorek.

Naše metoda byla aplikována v roce 1974 na

základě metody Thompsona,Nagakawy a VanSickla

z US Geological Survey (1).

Metoda je energeticky nenáročná(vzorky se ne-

odpařují)» postup je poměrně jednoduchý,takže do-

vcluje zpracovávat velké serie vzorků při vysoké

produktivitě práce. Extrakt MIBK se dobře měří

.Tak plamenovou tak i bez plamenovou technikou.

Zlepšenou organizací práce se nám podařilo zvýšit

kapacitu až na dnešních 11.000 stanovení zlata za

rok. Na tom se podílí celkem 3,5 pracovníka.Denně

se zpracovává 50-60 vzorků.

Hlavním provozním problémem je práce s MIBK.

Orgány hygienické služby provádí cca 2x ročně na-

mátková měření obsahu MIBK v ovzduší laboratoře.

Přes zvýšený výkon odsávacího zařízení se pohybu-

jeme blízko horní povolené hranice.

V roce 1986 proběhla formou jmenovitého úkolu

CGO prověrka naší metody(2). Jedním ze 2ávěrů

bylo konstatování,že v rámci resortu neexistuje

závazná směrnice jak hodnotit kvalitu analys.Zej-

ména se jedná o tyto problémy:

- má být výběr kontrolních vzorku náhodný nebo

orientovaný

- je zlato mikrokomponenta,tj.prvek s obsahem

pod 100ppm nebo má zvláštní postavení

- mají být tolerance počítány ze základních sta-

novení nebo průměru základních a kontrolních

- vztahují se tolerance na dvojí stanovení zla-
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ta,či na jednoduché

- platí oficiálně návrh směrnice CGÚ? V případě

Au CGQ potvrdil v návrhu obsažené tolerance

pro použití v KKZ aniž by se dotkl dalších

zmíněných problémů.

Domníváme se, že tyto problémy by měly být vy-

řešeny v co nejkratší době, protože směrnice na

hodnocení kvality,a to směrnice vyčerpávající a

taková,která vylučuje dvojí výklad jistě přispě-

je ke zlepšení kvality analytických dat.

Přesr.ost a správnost

Metoda stanovení zlata,kterou používáme byla

vyvinuta jako rychlá provozní metoda pro prospek-

ci ložisek zlata. V našem podniku je však součas-

ně používána i pro hodnocení ložisek a k výpočtům

zásob. Toto je možné jer. po pečlivé a systematic-

ké kontrole přesnosti a správnosti výsledků, zej-

ména kontrolními analysami, jak vnitřními tak i

externími.

Přesnost jsme schopni sledovat poměrně dobře

pomocí opakovaných analys, v podstatě hodnocením

vnitřních kontrol. Správnost je hodnocena jen na

základě srovnáni hodnocené metody s externími ko-

ntrolními analysami prováděných v našem případě

většinou v GP Brno, RD Příbram,event, pro vyšší

obsahy v mikrotronové laboratoři ČVUT, aniž by by-

lo spolehlivě známo,která z nich poskytuje výsled-

ky zaručeně správné.Často se točíme v kruhu,pro-

tože naše laboratoř provádí externí kontroly pro

některé ze jmenovaných laboratoří. Je zřejmé, že

východiskem je aplikace zaručených a spolehlivých

horninových a zejména rudních standardů. Takové
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standardy však v Československu neexistují. Před

lety byl v rámci přípravy- řady standardů JAM uči-

něn pokus o výrobu standardu Au rudy z lokality

Kremnicefale analytické vyhodnocení nebylo tak

kvalitní aby standard mohl plnit svůj hlavní účel.

Navíc vzhledem k vysokým navážkám při stanovení

zlata je jeho zásoba již prakticky vyčerpána.

V letošním roce se nám v n.p.Geoindustria po-

dařilo zakoupit z dovozu čtyři standardy Au rud,

a to: dva standardy křemenných rud s obsahy 21,4

a 1,9 g/t,jeden standard sulfidický s obsahám

1,3 g/t a jeden standard odpadu ze zpracování kře-

menné rudy - 0,34 g/t. Standardy jsou od firmy

CANMET - Canada Centre for Mineral and Energy

Technology.

Tyto standardy byly připraveny v množství 200

až 4OOkg podle odhadu jejich spotřeby. Hornina by-

la umletá na velikost zrna pod 74um a celé množ-

ství bylo najednou homogenizováno v 5701itrovém mí-

siči. Po zkouškách homogenity,které byly vyhovují-

cí (neexistoval významný rozdíl mezi stanovením Au

z jednoho balení a z více balení) byl materiál

zaslán celkem 17 laboratořím v Kanadě a jedné do

JAR k analysám,které každá laboratoř provedla pět-

krát. Výsledky byly statisticky zhodnoceny, vylou-

čeny odlehlé hodnoty a výsledky jsou presentovány

• příslušnými limity spolehlivosti.

Je zajímavé.,že z 24 získaných výsledků (někte-

ré laboratoře použily více metod) bylo 21 získáno

dokimastickou metodou rozkladu a nabohacení Au,

z toho 8 laboratoři použilo koncovku AAS, 7 kon-

covku vážkovou, 4 laboratoře použily plasmové me-

tody (ICP a DCP) a dvě použily koncové stanovení

metodou ZNAA. Zbylé tři metody nedokimastické by-
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ly: kyselinová extrakce a AAS ve dvou případech

a jedenkrát byla použita přímá metoda INAA.

V Ceskoslovens a probíhá v tomto roce souběžně

několik akcí přípravy a hodnocení našich štandarda

Au rud. Z popisu přípravy a hodnocení kanadských

standardů je zřejmé,že v podmínkách našich podni-

ků a ústavů je to tíkol jen velmi obtížně řešitel-

ný. V GXP se nyní snažíme o přípravu tří 2Okg

etalonů. Problem spolehlivých standardů a ..vj:c!\

průběžné používáni pro hodnoceni správnosti ana-

lys je zásadní a je třeba se jím zabývat. Je otáz-

kou zda raději dovozem ze zahraničí (2OOg balení

kanadského standardu stoji 90 kan.dolarů) nebo

přípravou vlastních etalonů.

Hodnoceni kontrolních analys

V n.p.Geoindustria používáme od ledna 1986 z

příkazu geologického náměstka změněný způsob kon-

troly kvality stanovení zlata. Byla opuštěna zá-

sada náhodného výběru kontrolních vzorků a naopak

zdůrazněna zásada,že kontrola musí postihnout

všechny koncentrační rozsahy. Právě v případě zla-

ta se tyto dvě zásady vzájemně vylučují. Nový způ-

sob kontroly navíc zahrnuje i kontrolu zdrobňová-

ní a homogenizace a dále poskytuje přehled o homo-

genitě rozdělení zlata v hornině.

Vzorky pro kontrolu jsou vybírány následně po

provedení základní analysy,a to v celém koncentrač-

ním rozsahu. Kontrolní vzorky vybírá a šifruje

pracovník kontrolního oddělení a tyto jsou na stej-

ných vzorcích dvojí s jedny jsou z analytického

dokumentačního vzorku (ADVK),druhé jsou znovu jem-

ně umletý z technologické dokumentace (vzorek pod

2mm)- TDVK. Šifrování obou typů kontrolních vzorků
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je různé, výběr v jednotlivých koncentračních tří-

dách je náhodný. Oba kontrolní vzorky jsou analy-

sovány dvojmo, rozklad je prováděn souběžně a také

měření na AAS je provedeno v jeden den, tedy při

stejné kalibraci. Základní vzorky jsou proti tomu

rozkládány a měřeny v jinéro termínu. Hodnoty to-

leranci byly spočítány a vyhodnocení bylo prove-

deno ze základních analys. Byly přitom použity to-

lerance dle dopisu CGO Z 1.11.1985,tj. podle vzta-

hu
5,8

T = 0,61 . c exp
log c + 8,47

kde T je povolená tolerance pro danou koncentra-

ci c.

Ve sledovaném období bylo kontrolováno celkem

213 vzorků, Z těchto kontrol bylo pro analytický

dokumentační vzorky mimo tolerance 10 vzorků,tj.

4,7%. Hrubá chyba (trojnásobek tolerance) nebyla

nalezena žádná. Dále bylo provedeno statistické

hodnocení tohoto souboru: soubor byl jednak roz-

dělen do tří skupin (do 0,2; 0,2-1 a nad 1g/t) a

spočítány směrodatné odchylky a hodnoty T-testů.

Navíc byl celý soubor rozdělen do koncentračních

tříd v intervalech po 0,2g/t a spočítány opět smě-

rodatné odchylky. Výsledky jsou uvedeny v Tabulce

I.

Podobně byly vyhodnoceny i technologické doku-

mentační vzorky. Zde se kromě chyb v analytickém

zpracování promítnou i chyby v přípravě vzorku a

navíc i nehomogenita ve vzorku na hladině velikos-

ti zrna pod 2mm. Výsledky jsou uvedeny v Tabulce

II. Z 213 hodnocených vzorků bylo mimo toleranci

20 vzorků/tj. 9,4%, opět bez hrubé chyby.
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Dále byly statisticky zhodnoceny všechny dvo-

jice kontrolních vzorků, jak ADVK tak i TDVK,

vždy oba výsledky každé dvcjice. Jak již bylo ře-

čeno dvojice byly souběžně rozkládány a měřer.y

takže zde je vyjádřena přesnost stanovení bez

příspěvku chyb různé kalibrace a různých časových

intervalů mezi stanovením obou členů hodnocené

dvojice- Je zřejmé, že přesnost je vyšší, jak je

zřejmé z Tabulky III.

Dalším opatřením ke zvýšení přesnosti stanove-

ní zlata bylo, že ve sledovaném období byly všech-

ny vzorky s obsahem zlata 0,5 až 3g/t znovu analy-

sovány, takže u těchto vzorků máme k disposici dva

výsledky z jednoho kvartu vzorku, ale výsledky

získané v časovém odstupu cca jednoho týdne, tedy

při jiné kalibraci AAS. Ve sledovaném období bylo

takových dvojic celkem 527. Pouze u jedné dvojice

byl rozdíl mimo povolenou toleranci. Zajímal nás

také vliv kalibrace AAS na hodnotu hladiny výsled-

ků a proto jsme dvojice hodnotili podle 10 časo-

vých období tak jak byly měřeny. U všech období

byly spočítány směrodatné odchylky a hodnoty

T-testů a vše je uvedeno v Tabulce IV. v normál-

ním provozu se ale stanovuje zlato pouze jednou.

Závěr

Byla popsána metoda stanovení zlata používaná

v centrálních laboratořích n.p.Geoindustria a způ-

sob kontroly kvality práce. Byla hodnocena přesnost

metody, a to srovnáním dvojic vzorků zpracováva-

ntffih z jednoho kvartu v různých časových období,

dvojic z j«dnoho kvartu zpracovávaných ve stejných

časových období a dvojic různých kvartů (i nově
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v různých časových období.

Byla zdůrazněna nutnost sledování správnosti

analys jednak aplikaci spolehlivých horninových

standardů se zaručeným obsahem zlata, jednak důs-

ledným hodnocením rozdílů ve výsledcích získaných

různými laboratořemi v ČSSR.
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Tabulka I

Celkové hodnocení ADVK

všechny vzorxy

skupina do 0,2 g/t

0,2-1,0 g/t

nad 1,0 g/t

koncentrační třídy

v g/t

0 - 0,2

0,2 - 0,4

0,4 - 0,6

0,6 - 0,8
0,8 - 1,0
1,0 - 1,2

1,2 - 1,4

1,4-1,6
1,6 - 1,8

1,8 - 2,0
2,0 - 2,2
2,2 - 2,4

2,4 - 2,6

2,6 - 2,8

2,8 - 3,0
3,0 - 3,2
3,2 - 3,4

3,4 - 3,6
3,6 - 3,8

nad 3,8

počet

hodnoc.

dvojic

i M

22

75
116

22

15
21

19
20
12

20

11
8

7
12
7

4

6

7

4
5
2
.1
8

prim.

rozdíl

v g/t

-0,06

0,01

-0,11

0,01

0,09

0,11

0,12

0,17

0,13

0,22

0,20

0,35

0,29

0,32

0,49

0,22

0,71

0,60

0,21

0,54

0,18

0,17

1,07

směrodat.

odchylka

C.43

0,05

0,19

0,55

0,04

0,08
0,17

0,11
0,16

0,10
0,17

0,16
0,20

0,25
0,26
0,37

0,14

0,88

0,26

0,06

0,72

0,10

0,01

0,59

T-test

-2,0

0,7

0,2

-2,2
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Tabulka

Celkové hodnocení TDVK

počet prům. jsměrodat. tT-i:est

hodnoc.j rozdíl.odchylka j

dve j x. c v e/1

•_jjŕc r.n_v_ __vz-Jjiy

£r :„ ; . ^ž d:> C,2 g / t 21 -C fO" C,04 -G.ó

0 , 2 - - , 0 g / t ?C 0 , 0 5 0 , 2 2 2 , 2

-..-. ž • ,C " ' ' t • : _ - 0 , 1 3 ' 0 , 6 4 - 2 , 1

•;:;:.:errrié:;í trie; .'

v <; • ' ;

o - •: . 2

- 0 , 6

1 , 2 - 1 ,4

í , 4 - 1 , 6

' , 6 - 1 , 8

• ! , & - 2 , 0

2 , 0 - 2 , 2

2 . 2 - 2 , 4

2 , 4 - 2 , 6

2 , 6 - 2 , 8

2 . 3 - 3 , 0

í , 0 - 3 , 2

3 , 2 " 3 , 4

3 . 4 - 3 , C

3 , f - 3 , 8

r.aa 3 , í-

15

21

IB

22

13

1 1

15

9

B

10

8

6

2

9

7

2

0

5

8

' 0

0

0

0

0

0

0

• o

i °
i °
: 0

0

, 0

0

0

; °
• 0

1

, 0 1

f ' *

1 t
/ i t

1 —
/ ' ••

, 1 6

, 1 5

, 1 6

,25

,28

, 4 6

,39

,57

,28

, 1 4

,48

,73

,79

,72

, 2 0

ť
i

i

t

i

i
t

í
i_

0

u

0

0

C

0

0

0

0

c
0.

0

0

0

0

0

0

0

0

, 0 4

, 1 1

, 1 5

, 1 4

,20

, 1 6

, 0 9

, 1 1

, 1 7

, 3 5

,29

,40

, 2 1

, 0 9

,23

, 6 5

,72

,87

, 8 0

1

i

i

f
I

1



Tabulka III

Hodnoceni dvojic zpracovávaných v jednom dnu

í

j

'Všechny dvojice

skupina do 0,2 g/t

| 0,2-1,0 g/t

j nad 1,0 g/t

jkc-ncentrační třídy

jv g/t
.0 - 0,2
0,2 - 0,4
0,4 - 0,6
0,6 - 0,8
0,8 - 1,0
1,0 - 1,2

1,2 - 1,4
1,4 - 1,6
1,6 - 1,8
1,8 - 2,0
2,0 - 2,2

2,2 - 2,4

2,4 - 2,6

2,6 - 2,8

2,8 - 3,0

3,0 - 3,2

3,2 - 3,4

3,4 - 3,6

3,6 - 3,8

nad 3,8

počet

hodnoc.

|dvojic

i 4 26

; 5 o

: 235
i
i

50

! 3 8

39

30

35

32

38

18

23

17

14

11

11

9

16

9

10

4

20

i prům.
rozdíl
v g/t

i-0 ,02

i G
I o
|-0,03

í °
' 0,03

0,03

0,07

0,07

0,12

0,14

0,16

0,11

0,22

0,21

0,28

0,15

0,38

0,27

0,27

0,64

0,43

0,56

0,49

směrodat.

odchylka

C,27

0,02

0.-08

0,3é

0,02

O,05

0,02

0,06

0,06

0,11

0,16

0,12

0,11

0,14

0,16

0,25

0,11

0,28

0,23

0,18

0,47

0,12

0,37 >

0,41

T-test

; -1,3

: -0,4

i - 0 , 1

í

í

1

i
i

t

I

t

í
i

1

i

í
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Tabulka IV

Hodnocení dvojic opakovaných stanovení v týdenních

intervalech

období

15.1.-27.1.

27.1.- 4.2.

14.2.-25.2.

25.2.-10.3.

10.3.-18.3.

18.3.-28.3.

28.3.- 7.4.

7.4.-15.4.

15.4.-22.4.

22.4.-12.5.

všechny

dvojice

počet

hodnoc
dvojic

25

66

31

82

83

71

32

52
45
40

527

průměr.

rozdíl

v g/t

-0,20

0,05

0,03

0,02

-0,11

0,13

-0,21

0,15

0,06

-0,04

0,01

směrodat.

odchylka

0,17

0,17

0,19

0,25

0,19

0,22

0,15

0,15

0,12

0,13

0,22

T-cest

-5,8

2,5

0,9

0,6

-5,2

4,8

-7,9

7,4

3,1

-2,1

0,5

systematický

rozdíl

ano
ne
ne
ne
ano -

ano •

ano
ano +

ano +

ne

ne
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Ing. Oto U e s t e k, tfVR Mníšek p. Brdy, CSSR

RNDr. Petr P e t á k, IÍVR Mníšek p. Brdy, ČSSR

tíved

V posledních letech jsou kladeny na laboratoře
zabývající se analýz*u zlata v nerostných surovinách
a produktech jejich úpravy značné nároky, týkající se
jak množství, tak i kvality analýz. V podnicích pod-
léhá jích resortu ČGÚ, SGÚ a GR RBMZ se podniká řada
kroků k získání co nejspolehlivějších výsledků; je to
zejména snaha o sjednocení metodik, mezipodnikové kon
trolní analýzy, interní standardní vzorky, dcvoz ově-
řených standardních vzorků ap. I v Ústavu pro výzkum
t»ud byl díky pochopení zúčastněných podniků podniknut
první pokus o částečné řešení problému přesného sta-
novení zlata na třech vzorcích, přísně sledovaných od
Úpravy na analytickou jemnost a homogenizace, přes
vlastní analýzu až po statistické zhodnocení výsledků
a vyvození možných závěrů. Na analýzách vzorků se po-
dílely laboratoře Geoindustria černodice, GP Brno, GP
Spišská Nová Ves, RD Příbram, RD Bruntál, RB Kremnica
a ÚVR Mnišek p. Brdy. Přizváno bylo i mikrotronové
pracoviště v Praze, které se vSak pro úpravy přístroje
v dobS provádění analýz nemohlo tohoto úkolu zúčastnit.
Výsledky této studie mají poskytnout výchozí bod k
celkovému zlepšeni analytiky zlata v ČSSR a přispět



ke konečnému vyřešení rychlých, přesných a správných
meted stanovení.

Testované postupy

V laboratořích ÚVB bylo prováděno několik variant
rozkladu rud kyselinami s následnou extrakcí zlata do
0,2 M dibutylsulfidu v toluenu a séření obsahu zlata
v extraktu metodou AA3 T oxidačním plameni acetylén -
- vzduch při vlnové délce 242,8 nm. V prvé řadě to byl
jednoduchý rozklad luSavkou královskou. Navážka 25 g
rudy si s 10 g NH^NO-zahŕívá nejprve 30 min při 35O°C
a pak 60 min při 600*C. Po vychladnuti se rozkládá
s 60 ml kone. HC1 a několika kapkami Br, za studena
po 30 min a pak za varu po 30 min s 20 ml konc. HN0~.
Po odpaření st hustý sirupovitý zbytek rozvaří s 20 ml
í II HC1 a centrifugujo. Zbytek v kyvetě se ještě dva-
krát rozmíchá s 10 ml horké 2 li HC1 a centrifugu je.
Ze spojených centrifugátu se extrahuje zlato do 5 ml
roztoku dibutylsulfidu v dělící nálevce po dobu 10 min.
Extrakt se centrifugací zbaví vodné fáze a je připra-
ven k nořeni AAS.

K ověření výsledku publikovaných N. L. Fiákovou
/I/ byl vzorek podroben dvojnásobnému rozkladu luflav-
kou královskou. Zbytek po centrifugaci se opatrně roz-
kládá 40 ml lufiavky královské, po odpaření, povarení
• 2 H RC1 a centrifugaci se spojené centrifugáty od-
oaří na ca 20 ml a po naředění vodou na 90 ml se pro-
vede extrakce a měření AAS.

Další testované metody byly odvozené z postupu
doporučovaného Rubeikou /2/. Vzorek se po vyprážaní
rozkládá 20 ml HgSOj (1+1) nebe kone. HC104 a 40 ml
HF • potom • 40 ml luíavky královské. Postup lza opit
rozěířlt • dvojnásobný rozklad lučavkou královskou.



RD Bruntál a GP Brr.a: postupy obdobné jednoduché-
au rozkladu lačavkou královskou. Pouze doba pražení
je prodloužen* na 2 hod při 600*C a do roztoku před
extrakcí se přidává 5 ml konc. H^PO-.

Qaoindustria CernoSice: 10 g rudy se praií 6 hod
při 6GG*C a rozkládá se za studena 20 ml směsi H3r*Br,
(5 ml Br2 i 1 1 HBr). Po zředění 25 ml vody se slate
extrahuje do 10 «1 aethylizobutylketonu. Po centrifu-
gaci a oddělení fází se z organické části odextrahují
nežádoucí příměsi do 25 ml 0,1 Si HBr a provede as mě-
ření AAS.

GP SpiSaká Nová Vea: Navážka 25 g rudy se po vy-
pražení rozkládá HC1 za studena a pak lučavkou krá-
lovskou za varu. Po odpaření do vlhkých solí se zby-
tek povarí s 3 M HC1 a převede do 20C ml odaěrnó baň-
ky. Po usazení nerozloženého zbytku se zlato z alikvot-
níhe podílu sorbuje na silně bázický anex IRA 400, io-
nex se promyje, spálí a popel se rozpustí v 8 ml lu-
Savky královské. Roztok se v 25 ml odměrné baňce do-
plní vodou po rysku a je připraven k měření metodou
AAS.

RB Kremnica a RD Příbram: dokimaatické stanovení
s fotometrickou koncovkou, postupy jsou shodné s
ČSN 441641.

Příprava vzorků

V laboratořích IÍV? byly zpracovány vzorky rud
z lokality šturec a Uokrsko a gravitační koncentrát
Zlaté Hory.

Ruda šturec je tvořena převážně křemenem a živ-
cem, v men*í aíře je přítomen i pyrit. Obsah sulfiJic
ké síry jo 1,3 %. Po rozemletí na analytickou jeanoat
obsahuje 0,5 g/t volného (amalgámovatelného) zlata,
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zbylé množství je vázána převážně na sulfidy. Minera-
logickou analýzou byly nalézaný zlatinky • velikosti
až 0,040 an.

Ruda Mekreko je tvořena křemenem, živcem, muske-
vite» a pyritem. Obsah sulfidické síry je 0,5 %• Ro-
zemletá ruda obsahuje 1,0 g/t valného (aaalgamovatel-
néha) zlata_, zbytek je vázán převážně na křemen. Mě-
řitelné zlatinky nebyly nalezeny.

Gravitační koncentrát Zlaté Hory je tvářen pyri-
tem e příměsí křemene. Měřitelné alatinky nebyly též
nalezeny.

Vzorky (rudy po 30 kg, koncentrát 10 kg.) byly
mlety pc dávkách 5 kg v kulovém mlýnu se zatížením
15 Kg ne analytickou jemnost, jednotlivé podíly byly
spojeny mícháním v betonářaké míchačce. Tabulka I eb-
sáhuje výsledky sítové analýzy namletých vzorků a ob-
sah zlata v jednotlivých frakcích. Tabulka II ukazuje
mineralogické složení hrubých frakcí vzorků (relativ-
ní počet zrn). Jejich složení je výrazně odlišné od
původních vzorků, v případě frakce šturec +0,120 mm
je zvýšený obsah pyritu doprovázen i zvýšeným obsahem
zlata (60 g/t).

Anal.ýz.v

U rud z obou lokalit byly provedeny v jednotli-
vých zúčastněných laboratořích v několika sériích ana'
lýzy dle výáe uvedených postupů. Výsledky jaou uvedeny
v tabulce III ve formě výrazu č - <o tn c-Z^n , ve
kterém c je průměrný nalezený obsah zlata, O je smě-
rodatná odchylka, n počet stanoveni a tQ ~~ je Stu-
dentův koeficient pro n-1 stupňů volnosti a hladinu
významnosti 0,95. Bylo též zkoumáno chování hrubých
frakci rudy Sturec během rozkladu. Za tí» úíelea byly



nerozložené zbytky opět podrobeny sitové analýze, vý-
sledky jsou uvedeny v tabulce IV. Vyplývá z nich, ž*
hrubé podíly namleté rudy podléhají rozkladu velmi
dobre, p»uze u rozkladu lufiavkou královskou zbývá ne-
retloženo v přepočtu na původní množství frakce
+0,120 ma ca 15 % této frakce.

V případě gravitainíhe koncentrátu, kde obsah
zlata je o dva řády vyšší, byl v laboratoři IÍVR zvo-
len odlišný způsob analýzy: 10 g vzorku se zahřívá
při 35O#C s NH4K03 a praží při 600*C, dobu působení
je vzhledem k vysokému obsahu sulfidů nutno prodlou-
žit na alespoň 5 hodin. Rozkládá se nejprve 60 ml
konc. HC1 s několika kapkami Br^ a pak s 20 mi konc.
HNO, za varu. Po odpaření na ca 20 ml se odcentrifu-
guje nerozložený zbytek, několikrát ss opětovně pre-
myje horkou 2 M HC1 a znovu odcentrifuguje. Spojené
centrifugáty se 2 M HC1 doplní na 200 ml a v roztoku
se provede měření metodou AAS. Protože tento roztok
obsahuje vysoká množství jiných kovů (přibližně 50 ppm
Cu, 750 ppm Zn, 250 ppm Pb a 23 g/l Fe), které by mo-
hly ovlivnit výsledky měření, je třeba standardní roz-
toky připravit tak, aby obsahovaly stejná množství
těchto kovů. Byl proveden též rozklad bez odstranění
nerozloženého podílu a k prokázání případných rozdílů
mezi AAS měřením ve vodné a v organické fázi, bylo
zlato z 10 ml tohoto roztoku extrahovaného do 10 ml
0,2 M DBS v toluenu a extrakt byl opět analyzován me-
todou AAS. Výsledky vSech analýz jsou uvedeny v ta-
bulce V.

Paraelnô s analýzami vzorků byl prováděn test
stability zásobního standardního roztoku 1 g Au/l v
HC1 (1:1). V měslSnieh intervalech byl obsah zlata
sjiltovtn titrací 0,01 N (NH^FeíSO^ s potenciomet-
rickeu indikací bodu ekvivalence (viz tabulka VI). Zá-
roveň byla zjišťována přesnost extrakce a měření AAS.
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Pro roztoky ebsahnjící 5 ,ug Au a extrakci do 5 al
0,2 U dibutylsulfidu v toluenu byly nalezeny tyta
hodnoty směrodatných odchylek: pro extrakci ca 0,60 %,
pro AAS měření v rozmezí 0,5 - 1,2 %.

Diskuse výsledků

Testy. Jak vyplývá z testu stability standardní-
ho roztoku, je-li rcztok uchován ve skleněné lahvi
bez přístupu světla, je dostatečně stély" alespoň šest
aěeícú. Vlastni měření cbsahu zlat* metodcu AAS se
svojí přesností neliší od stanovení jiných kovů. Na-
lezené ajcěrodetné odchylky pro měření AAS a extrakci
zlata dokazují, Že hlavním zdrojem chyb analýzy bude
neboaogenita vzorku a jeho rozklad a ne vlastní ken-
csvé stanovení.

Vzorec žturec Cílem různých použitých rozkladů
byl* maximální zmenšení nerozložitelného zbytku, ne
kterém se jednak může rušivým vlivem uplatnit sorpce
iontů zlata a nezanedbatelná je i přítomnost zlata
uvnitř nerozpuštěných křemenných zrn. Dokumentuje to
tabulka III a potvrzují ae tím i závěry N. L. Piško-
vé /I/, že jednoduchý rozklad velkých navážek lufiav-
kou královskou není postačující. Výsledky byly mate-
maticky zpracovány takto: tam, kde bylo k dispozici
několik výsledků, bylo provedeno jejich srovnání po-
mocí Studentova testu, odlehlé byly vyloučeny a ostat-
ní slouffeny do jednoho j pomocí stejného testu pak byly
výsledky jednotlivých metod srovnány mezi sebou, vis
tabulka VII, "+" znaíí shodu, "-" rozdíl. V tabulce
lze rozlišit dvě skupiny výsledků, jednu tvoří metody
založené na několikanásobném rozkladu, druhou výsled-
ky získané jednoduchým rozkladem luSavkou královskou.
Vysoký rozptyl jednotlivých stanovení způsobuje, io



rozdíly mesi jednotlivými metodami se omývají. Příči-
nu nízkých výsledku dok *1 maetického stanovení v RB
Kremnicu a AAS stanovení v RD Bruntál není možno iden-
tifikovat, zdá se však, že určitý podíl na tom nese se-
parace zlatonosných částic během dopravy vzorku.

'vzorek Mokrsko. Výsledky byly zpracovány matema-
ticky stejným způsobem, viz tabulka Vlil, ta však po-
skytuje zcela jiný obraz. Kolem množiny nejčetnějších
výsledků jsou rozptýlené výsledky z dokonalých něke-
likanésobných rozkladů ne jedné straně a nízkých vý-
sledků tří laboratoří ns straně druhé. Detailní roz-
lišení výsledků v horní části tabulky je způsobeno vy-
sokou přesností každéno z nich. Postavení metod zahr-
nující rozklad KF a jednoduchý rozklad lučavkou krá-
lovskou je zcela neodpovídající vzorku Sturec a je
zřejmě způsobeno vznikem gelu kyseliny křemičité, na
kterou se zlato sorbuje. Zakroužkované výsledky se
vymykají správnému postavení a jsou způsobeny velmi
vysokým rozptylem výsledků z RB Kremnica. Sporné je
i postavení výsledku jednoduchého rozkladu lučavkou
královskou v iJVR, který se neshoduje s výsledky po-
dobných metod z ostatních laboratoří. Celkově vysoké
přesnost všech stanovení je způsobena tím, že ilato
je vázáno na majoritní část vzorku - silikáty, a že
ve vzorku nejsou veliké zlatinky.

Gravitační koncentrát. Malé množství nerozlože-
ného zbytku po rozkladu lučavkou královskou (neroz-
loženo zůstalo ca 3 % z původního materiálu, obsah Au
ve zbytku po promytí 2 U HC1 je 1 g/t) může svádět
k jeho zanedbání. Výsledky testu ehodnosti (viz ta-
bulka IX)však ukazují na to, že zlato nasorbované na
tomto zbytku nutno důkladně vymýt. Nižší výsledek do-
kiaastického stanovení z RD Příbram svědčí o probléaech,
které dokimastika může mít s materiály bohatými na sul-
fidy. V případě výsledku z RB Kremnica se zřejmě jedná
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« početní chybu, protože po vynásobeni dvěma se vý-
sledek celkem dobře shodoval a ostatními. V toa pří-
padě by odlehlým zůstal jedině výsledek z laborateří
Geoindustrie.

Shrnuti výsledků

Z dosažených výsledku vyplývají určitá pravidla,
která je nutno při analytickém stanovení zlata dodr-
žovat :
- k zamezení segregace je nutno vzorek před analýzou
znovu homogendzevat, zvláště při vazbě zlata na
sulfidické minerály, kdy se hrubé frakce vzorků
mohou obohacovat zlatem.

- vzhledem k podílu zlata vázaného uvnitř zrn minerá-
lů je třeba provést co nejdůkladnější rozklad. Vý-
sledky dokimastických stanovení se shodují s vý-
sledky jednoduchých rozkladů zřejmě proto, že zla-
to vázané uvnitř křemenných zrn je opět touto me-
todou nerozložitelné.

- při zpracování roztoku po rozkladu vzorku nebyl
shledán výrazný rozdíl v neprospěch některé z po-
užitých metod* Byla též dosažena dobrá shoda na AA3
měření v organické a vodné fázi.

- výsledky je vždy nutno udávat statistickou formou.

/I/ Fiskova N. L.: Z. anal, chin., 27, (10), 1972
/2/ Rubeôka I.: At. Abs»rpt. Newsl., 16, (1), 1977
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am

•0,120
•0,100
+0,080
+0,063
+0,045

ruda Sturee
podíl
frakce %

0,3
2,2

0 , 2
0,2
5,2

Au g/t

60
8

\ff - 4

3

ruda
padli
fraket %

94
2,2
0,2
0,3
6,5

Mekreke
Au g/t

1,1
1,1

kencentrát
padíl
frakce %

0,03
0,6
0,2
0,2

6.7

Tab* I Sítové analýzy namletých vserku VJ1

slažka

bietitavá slída
křeaen
pyrit
gaet i t + l iaonit

žíturee +0,120

2 *
52 %
23 *
22 %

Mekreke +0,120

70 %
14 *
10 *

5 *

Tab* II Slazení hrubých frakcí namletých vzerkft rud
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-

-
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-
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+
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0
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0
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,08
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,09
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5tur»e

n

10

12

12

12

10

!n
10

11

10

10

8

12

j 10

10

5
10

10
10

10

9

n* sb«

85 *

25 *

27 *

22 %

4
t

i

*- n. *b. s n«r«zl«ž«ný zbytek

i analýzy dreu různých balení rudy

Tab. Ill a) Výeledky analýz rud Sturee
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| B r 2

i
i

HP,

lx

HF,

lx

HF,

2x

RB

GP

RD

GP

Met»da

, lx l u č .

, 2x l u č .

l u č .

l u č .

l u č .

Kremnica

Ern«

Bruntál

Spišská N.

Geoindustria

SD Příbram

v.

Moicrsic*

Au x/X

1,65 - 0,04

1,71 - 0,04

1,73 - 0,03

1,40 - 0,06

1,40 - 0,10

1,40 - 0,12

1,83 - 0,07

1,72 - 0,03

1,70 t 0,10**

1,53 - 0,13

1,45 - 0,05

1 1,33 - 0 , 0 1

1,41 - 0,07

1,19 - 0,08

1,20 - 0,13

1,23 - 0,09

! n

! 12

i 12

; i 2

1 12
i

j 10

: 10

; 1 0

11
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i 1 2
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: 9

n .

83
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38

34
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zfc.

*
*

*

*

1

i
i

1
1
i
1

i

*- n. zb. = nerozložený zbytek

#•* navážka 15 g

Tab. Ill b) Vy"al«dky analy"z rud Molcrsko



Rozklad +0,12~0mm

HC1O4, HF t l x Iu5.
H 2 SO 4 ( HF, l x I u 5 .
H 2 SO 4 , HF, 2x I u 5 .
Br~, 2x lufi*

F r a k c e
•Ô, iÔÔmm" ~

0,03 %
0,02 %
0,04 %
0,06 %

0,08 %
0,08 %
0,11 *
1,39 % 0,14 * J

Tab. IV Sltevé analýzy nerozložených zbytků rudy Sturec při různých reakladech

laberateř

tfVR, s centrifugací
ÚVR, bez centrifugace

ÚVR, extrakce

RB Kreanica
OP Brn*

OF Sp. N. Ves
Geeinduetri a

RD Pfíbras

Au g/t

268 - 10
239 Í 8
239 - 9
117 1 3
238 - 10
235 í 10
206 - 9
211 - 13

n

12
12
12
10
10
10
20
8

Datua

6.
9.

11.
8.
8.
6.
8.

Tab

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

. ¥1

Au ng/1

Tab. V Výoledky analýz gravitačníhe kencentrátu

990
990
993
993

1000
995
993

Test stability
standardníhe resteku
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•atada
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Br 2, 2x luč.

HP, HC1O 4, lx
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Br 2, lx 1-jfi.
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RB Kremnica
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1,54

1,53
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i

0,28
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0,33

0,36

0,41

0,20

0,26

0,17

0,13

0,12

0,08

n

20

33

21
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20

10

J4

9

20

10 ;

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

••• +

- - - - + + + + +

Tab. VII Testavání shodnosti v^aledkil u rudy Sturec
ô - prňaérná hodnota výaledků, - eméradatná adchylka, n - p«6«t
stanovení



metoda 1 I 4 f> 6 7 8 9 10 1

1

2

3

4

5

6

7
! 8

9

10

n

HF,

Br2

Br2

SB

GP

GP

HF,

HF,

W)

BD

H^3C4, 2x

, 2x luč.

, lx luč.

Kremnica

Brno

Sp. N. Ves

H 2SO 4, lx

HC104, lx

Bruntál

Příbram

6e«in<3u8tria

luč.

luč.

luč.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

,83 (

,73

,65:

.53

,45

,41

,41

,33

,23

,19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

,12

,07

,06

,21

,07

,10

,15

,10

,02

,09

,15

2i !

23

12

12

10

10

20

12

10

9

20

+ + + + • ' « . — —

+ •• + * + : — — -

Tab. VIII Testování shodnosti výsledků u rudy Mokrsk*
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2

3

4

5

6

7

laberateř

tfVB, a eentrifugaci

ÚVH, be* centrifugace

OP Brn*

OP Sp. R. Ves

RD PMbraa

Oeeinduetria

RB Kreaniea

č

268

239

238

235
211

206

117

17

13

15

17

16

20

4

1 2 3 4 5 6 7

12

12

10

10

8

20

10

Tab* IX Test*váni shednosti výsledků u gravitačního koncentrátu
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I n g . Jan B a t i k , C S c , VZUP-tfjP Praha 5 Z b r a s l a v
Prom. chem. J a r o s l a v J a r o š , VZUP-tfJT
I n g . V o j t ě c h B a d i 1 , YZUP-ÚJP

KGMBIROYJiSf JJJALYZJTOB PRO STAEQVEHÍ PRAKU .

VOIHf EYSELDřY A BUSIČKAHOVfCH IOBT§

tfvod

Podnětem pro vývoj kombinovaného analyzátoru
byly dobré zkušenosti s provozem analyzátoru uranu
SAU-T, automatického titrátoru volné kyseliny TITRA-
KIS a zařazení pro poloautomatické stanoveni dusična-
nových iontů. Při konstrukčním řešení se vycházelo
z toho, aby vyvinutý analyzátor tvořil koap/aktní ce-
lek ovládaný apoléčným řídícím systémem a komunikač-
ními periferien.1, se společnou skříní analytické a
elektronické jednotky. Takto řešený celek má jediný
měnič vzorků, čímž se zjednodušuje odběr a manipula-
ce s analyzovaným vzorkem. Dalším záměrem je připoje-
ní kombinovaného analyzátoru na komunikační aíí cen-
trálního počítače, do něhož bude mošno přímo převá-
dět výsledky analýz s příslušnými kódy vzorků.

Konstrukční řešepf analyzátoru

Kombinovaný analyzátor UHH se skládá podobně
jako již dříve vyvinutá zařízení B analytické jed-
notky a s elektronické jednotky.
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Analytická j

Obsahuj* jednotlivé elektromechanické prrky a je
umístěna T samostatné skříni. Součástí skříně je i mě-
nič vzorků, který vychází z již osvědčené úpravy sbě-
rače frakcí FCC 60. Na obr. 1 je schema hydraulického
zapojení analyzátoru, které zároveň odpovídá i rozmí-
stění jednotlivých elektromechanických prvků na Čel-
ním panelu analytické Jednotky,

D kombinovaného analyzátoru jsou využity jednak
elektromechanické prvky, které se již osvědčily u dří-
ve vyvinutých zařízení, jednak nově zkonstruované sou-
Sáati charakteristické právě pro tento analyzátor.
Z dříve vyvinutých součástí je u analyzátoru použito
7 elektromagnetických čerpadel (na Obr. 1 jsou ozna-
čena C1 až C5, C8 a C9) * 5 elektromagnetických kohou-
tů (označených K1 až K5). Elektromagnetická čerpadla
použitá u kombinovaného analyzátoru jsou oproti dří-
vějším typům vylepšena o nové provedení kovových, skle-
něných a plně teflonových ventilů, změnilo se i umís-
tění a upevnění ventilů. Nově jsou řešeny spoje PE
hadiček • ostatními částmi Čerpadla i navzájem.
Elektromagnetické kohouty jsou rovněž vylepšené kon-
strukce a tvoří nyní samostatný montážní blok. Otočné
kroužky kohoutů jsou zhotoveny z PTFE, pevné kroužky
s nerezové ooell 17 347 a u kohoutu K5 (pro analýzu
uranu) se podařilo zhotovit i pevný kroužek z PTFB.

K nově vyvinutým součástem patří dvě elektromag-
netické čerpací jednotky (označené C6, C7), které ma-
jí fcuvihový objem 200 pl. Z konstrukčního hlediska se
jedná o plunžrová čerpadla se samočinnými ventily a
pohonem pomool elektromagnetu. Těsnění plunžru, který
je zhotoven x ooeli 17 347 nebo se skla, je provedeno
manžetou * PTPB. lově je řešen i pohon magnetiokých
míohaček synokroanía elektroaotorkea s převodem do-



rychlá.

Fopaat činnost analyzátoru ve všech režimech ne-
ní vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku možné a ani
účelné. Proto uvádíme pouze zjednodušený průběh analý-
zy, který lze popsat aledem následujících operací -
viz obr. 1 (poloha A - kohout v poloze pro dávkování
do nádobky, poloha B - kohout v poloze pro plnění
vzorkové smyčky):

- čerpadla C 3 a C5 nadávkují do nádobek^elektrodami
promývací roztok, což je zároveň podnětem k vyprá-
zdnění nádobek samospádem,

- kohouty IÍ3, K4 se přesunou do polohy A, kohouty K1,
K5 do polohy B,

- čerpadlem Cl se kohoutem K5 prosaje vzduch,
- kohout &5 se přesune do polohy A, kohout K4 do polo-
hy B,

- čerpadlem C1 se kohoutem K4 prosaje vzduch,
- kohout K4 se přesune do polohy A, kohout K3 do polo-
hy B,

- čerpadlem C1 se kohoutem K3 prosaje vzduch,
- čerpadla C3 a C5 nadávkují do prázdných nádobek s
elektrodami dvojnásobný objem promývacího roztoku
a nádobky se začnou vyprazdňovat samospádem,

- měnič vzorků zanoří odběrovou hadičku do vzorku,
- čerpadlem C1 se vzorková smyčka kohoutu K3 promyja
vzorkem a zároveň se čerpadlem C9 vyprázdní nádobka
s magnetickým míchadlem v nástavci spektrofotometru,

• kohout K3 se přesune do polohy A a kotfhout K4 do po-
lohy B,

- čerpadlem C1 se vzorková smyčka kohoutu K4 promyje
vzorkem,

- kohout K4 se přesune do polohy A,
• čerpadly G2 « C4 ae pomocí roztoků C a D vytlačí ze
vzorkových smyček kohoutů K3 a K4 přesný objem vzor-
ku do prázdných nádobek s elektrodami,



- kohout K5 a« přesune do polohy B,
- čerpadlem C1 ee vstorkové smyčka kohoutu K5 promyje
vzorkem,

- kohout K5 s« přesune do polohy A,
- čerpadly C6, C? a C8 se vytlačí ze vzorkové smyčky
kohoutu £5 přesný objcc vsorku áo nádobky v nástav-
ci spektrofotometru,

- Kohout K5 se přesune do polohy B e měnič vsorků vy-
sune odběrovou hadičku ee vzorku,

- čerpadlem 01 ee odběrovou hadičkou proaaje vtduch,
- měnič veorků přeeune odběrovou hadičku nad další
vzorek,

- probčhne ustálení hodnot potenciálu a absorbanoe a
3ejlcb odečtení,

- rýpočet koncentrace a výpis naměřených hodnot.

Analytická jednotka j* vybavena přepínačem, kte-
xy utsožnuje měření ve dvou režimech. V prvním režimu
se provádí analýza uranu, volné kyseliny a dusičnano-
vých iontů. Ve druhém pouze analýza uranu a volné ky-
seliny, čehož se dosáhne vypnutím napájení čerpadla
C3 a CA. Zároveň se neprovádí měření ani výpis koncen-
trace dusičnanových iontů.

Elektronická .jednotka

Elektronika analysatoru VES se skládá xe sítové-
ho zdroje, programovatelného automatu PL-80, výkono-
vých obvodů a rozvodů, elektrometrických zesilovačů
elektrod a periferie, tvořené mikropočítačem PUD 85.

Sítový sdroj analyzátoru vychází se idro^e pro
programovatelný automat na rámu skříně LS 30, který
Je mírně upraven pro konkre'tni použití v analysa toru.

Programovatelný automat FL-80 používá «taadardni
jednotky D1AMO L a účelové vyvinutou jednotku 1 - D
převodníku a multiplexerem L 455. Osazení srst-ému
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notkami je patrné z obr. 2.

Přímo re skříni analyticko jednotky jsou umístě-
ny dva elektrometrické zesilovače elektrody pro skle-
něnou kombinovanou elektrodu a pro dusičnanovou ionto-
vě selektivní elektrodu s referentní elktrodou. file-
ktrometrické* zesilovače jsou obdobné jako zesilovač v
analyzátoru volné kyseliny, který se vcelku dobře o-
svědčila Pro ovládání elektromagnetických čerpadel a
kohoutů slouží pomocná jednotka řízení čerpadel PDKC,
která je rovněž umístěna ve skříni analytické jednot-
ky. Zapojení i konstrukce jednotky jsou v podstatě
shodné s jednotkou použitou u extrakčně apektrofoto-
metrického analyzátoru EPA.

Jako periferie je využíván mikropočítač PUD 35
připojený k jednotce L 415 + 417 programovatelného
automatu sériovou proudovou smyčkou 40 mA.

Programové* vybavení

Anylyzátor UHN používá jako inteligentní perife-
rii mikropočítač PUD 35. Programové vybavení analyzá-
toru se proto skládá ze dvou částí - z části obsažené
v paměti řídící jednotky L 350 programovatelného auto-
matu PL-80 a z části zaváděné do operační parnéti mi-
kropočítače PUD 85.

Program řídící jednotky programovatelného auto-
matu tvoří relativně nezávislý modul, který je sohopem
samostatné* funkce s libovolným zařízením CONZOLS
(např. displej SM 1601 atd.) vydávajícím a zpracováva-
jícím ASCII kód (po sériové lince rychlostí 75 až
4800 Bd). Program obsahuje všechny operaoe přímo spo-
jené • vlastnia průběhem analýzy včetně vydání *y4ání
naměřenýoh hodnot (bes jejich matematického spracova-
ní).



Prograa mikropočítače PKD 85 umožňuje jednak ko-
munikaci a programovatelným eutojn&tem PL-80 ve funkci
řídicí jednotky analyzátoru po sériové linoe a jednak
řídí ukládání výsledků, jejich matematické zpracování
podle kalibračních křivek a kalibraci celého analyzá-
toru.

Dosažené analytické výsledky

Po zkompletování kombinovaného analyzátoru UHN
byla nejprve ověřena fimkcs jednotlivých komponent,
tj. přesnost dávkovaní, jeho reprodukovatelnost a
jeho spolehlivost pří dlouhodobém provozu.

Provedenými zkouškami byla prokázána správnost
navrženého konstrukčního řešení a velké spolehlivost
při dlouhodobém provozu. Původně se předpokládalo po-
užití upraveného fotometrického detektoru LCD 2563
určeného pro použití v kapalinové chromatografii.:

Vzhledem k nízkému povrchovému napětí vybarvovacího
roztoku, docházelo k tvorbě mikroskopických bublinek,
které ulpívaly na stěnách průtokové mikrokyvety. Bě-
hem měření docházelo ke zkreslování signálu. Z těchto
důvodů bylo od použití uvedeného detektoru upuštěno a
byl nahrazen spektrofotometrem Spekol 11a provedeny
potřebné úpravy v kyvetovém prostoru*

Funkční zkoušky byly prováděny nejprve ručním
spínáním jednotlivých spotřebičů pomocí tlačítek, poz-
ději bylo k ovládání použito programovatelného automa-
tu PL-80 ve spojení s dálnopisem a naposledy ve spoje-
ní s mikropočítačem PMD 85. Současně byly prováděny
práce týkající se programového vybavení jejiohž cílem
byla optimalizace chodu spotřebičů pro jednotlivá sta-
novení*

Byla ověřena linearita odezvy jednotlivých detek-
torů pro dané uspořádání (velikost vzorkové say Sky,



poměry ředění) :

•areji . . . 0,5 až 60 ag/1 U
ve iná kyeelixie . , . 5 až " OC g/l KoS0
dusičnanové ionty . . . . qC až 10C g/l N ,

těchto mezích ;e koeř iciezit korelace pro jeóno-
stanovení lepěí než Cf9SS,. Heprodukcvatelnost

stanovení je lepil než 3 % rel.

Původně byle uvažorane kalibrace aa&l̂ yaá*,oru po-
mocí dvou atanaaráů í k tomu slouží kohouty K1 & Ľ2).
Vzhledem k použití aikropočíteče PKD 85 se však kell-
brace provádí peniocí 3 až 8-*si gtandarriních roztoků r
uvedeném konceustračním rozmezí a výpočet koncentrací
analycovanýcb vzorků Je prováděn pomocí prísluáných
ref-reeaích rovnic. Tímto způsobem se zlepší přesnost
jednotlivých stanovení, protože se prakticky eliminu-
je možnost náhodné chyby při kalibraci pomocí dvou
standardů. Kalibrace pomocí více standardů je sice ča-
sově náročnější, ovšem vzhledem k dobre stabilitě ode-
zvy detektorů zjištěné dlouhodobými pokusy lse předpo-
kládat, že postačí při běžném provozu pouze provádět
kontrolu parametrů regresních rovnic pomocí vzorku se
známou koncentrací analytů.

t e r a t u r a

/ 1 / liadil, V. a kol, : Vývoj chemických metod a «aří-
zení pro automatickou kontrolu
procesů tf? - I I . etapa,
správa ťJjP 5. 609 (1986)



Obr. 1. Sch«ma hydraulického sapoj«ní

kombinovaného analyzátoru DHN
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Pro získání většího nnožatví Informací z experi-
aientáliiich dat a« v poaledzuzh letech úspěšná použí-
vají derivační metody. Zvýšený zájem o tyto metody
byl podmíněn jednak tím, že většina nových koaerísích
spektrofotometrů může pracovat r derivažnía zapojení,
a v neposlední řadě také rostoucí možností zpracová-
vat velké soubory dat na snadno dostupných minipočí-
tačích.

Derivační metody bylo poprvé* použito ve spektro-
fotoaetrii 7 roce 1953 /I t2/. Zprvu byla tato metoda
používaná pro analýzu organických látek, léčivf bio-
logického materiálu a studiua fotochemických reakcí,
pozdiji naila využití 1 v anorganické analýze.

Problematika derivační spektrofotoisetrie je sou-
hxn* zpracována v přehledech 73-8/. Současní je roz-
víjena 1 teoretická stránka táto metody včetně využi-
tí matematických metod /9-14/. Derivační spektrofoto-
metr ie se stává účinným nástrojem pro analytika a u-
aožňuje provádět četní stanovení bez použití zdlouha-
vých separačních metod.
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základních

Každý absorpční páe lze vyjádřit aproximující
funkcí s konečným počtem parametru.. Isolovaný absorp-
ci^ pás Ise popsat jednoduchou GPOÍU sovou rovnicí

<* J
nebo L í

kde ^mg- ~ absorbance v maximu pásu
é - poloôírlca pásu.

Bo-mica (1) i (2) obsahuje tři párame t ryŕ takž*
k popisu absorpčního pásu složeného z It Jednoduchých
izolovaných pásů bude zapotřebí 2£ parametrů. Velkého
zjednodušení při rozliíení izoloraných pásů se dosáhne
použitím derivace absorpčních spekter, tj, studies sá-
rislosti

dai/dln •

Pro jednotlivá derivace isolovaného absorpčního
pásu popsaného rovnicí (1) platí analytická vztahy,
Jejichž grafickým vyjádřením Je obrázek 1. Z obrázku
a příslušných analytických vztahů Ise odvodit tyto

závéry:

a) Lichá derivace obsahují dva Intensivní píky, které
odpovídají infleznín bodům v původním pásu (n • 0)
nebo u derivací řádu n - 1. lyto hlavní píky jsou
doprovázeny méni výrasnýal satelitními píky* V bo-



du A B > T prochází derivační křivka nulou.

b) U rudých derivací Je základní pík podobný původní-
mu pásu a je z obou atran doprovázen satelitními
píky. Pro bod ?-max a n » 2, 6, ... má základní píic
zápornou hodnotu, pro n * 4, 8, ... kladnou hodno-
tu.

c) U sudých derivací s rostoucím řádem n snižuje se
silně šířka základního píku. Současné se snižuje i
poměr intenzity základního píku a piku satelitních,
Hapř. u druhá derivace je pološířka základního pl-
ku třikrát menší než u původního pásu; intenzita
satelitních píku je čtyřikrát nižší než základního.

d) Počet píku u derivačních křivek n-tého řádu Je ro-
ven n + 1.

e) Řešením příslušných analytických vztahů a vhodnou
volbou souřadnicového ayatámu lze pak vypočítat
souřadnice příslušných píku. Hodnota dnA/d^° je
nepřímo úmerná 6n.

Způsoby derivace spekter

Pro derivování absorpčních spekter se používají
tyto metody:

a) Elektronická derivování pomocí RC-členů - tento
způsob je jednoduchý a nejčastiji používaný. V po-
slední dobi jsou JtC-členy nahrazovány derivujícími
zesilovači /15,16/. Uvedeného způsobu bylo použito
při konstrukcí celá řady zařízení, např. v pracích
/17-20/. Přesnost míření závisí na šumu detektoru
a stabilit* elektronické části spektrofotometrů
/I0,13/.

b) lUBerloká derivování - tato metoda vystihuje nejlé-
pe přednosti derivační spektrořotonetrie. Použití
výpočetní teohniky uaoinilo kroat zvýšení přeanoa-
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ti také použití derivací vyšších řédů /21/ a ucho-
vávání experimentálních dat v pamětích na neomeze-
nou dobu. Při numerickém derivování se nejčaatě^i
používají aproximativní metody /S,11,12,22-25/ e
?ourierovy transformace /26-28/. Porovnání metod
numerické derívaoe je uvedeno v prácí /29/. Deri-
vevání spekter pomocí počítačů našlo velké použití
v IČ spektroskopii a cčerývá nové možnosti při stu-
diu opxickýcb vlaetnoBtí látek i ve viditelné a UV

ObiBBtí

c) Derivování pomocí modulace vlnové délky svžtla -

tato metoda vyžaduje poměrně složité epeciální za-

řízení & nedoznala věxeího rozšíření /3G-32/.

d) Derivace 8 použitím metody dvou vln - tento způsob

Je používán velmi zřídka.

gpekter

Z rovníce

&nA/&r - da(fcl)/d^n - cl in(/Aln (3)

vyplývá, £• hodnota derivace Je úměrná koncentraci
•ledované látky* Pro kvantitativní úôely •• k vyhod-
nocování intenzity páaů derivační křivky používají
3 spůsoby (vis obráiek 2) /9/t

a) Měření v«dáleno«ti seci jnazioam a minimem.

b) Hereof vxdálenoati mazlaa nebo minima od nulové

hodnoty*

c) Metody eákladny, kdy k •ouaoéním —xlaiům •• v*d«

tečna a poté •• měří (kolmá) r»dál«aoat minima od

této tečny.

Způsobu «) e b) ee pouiírá r případech, kdy La-
tenxlta posadí je lineární funkcí vlnové délky, spů-
«ob o) Je vhoanjr pro nelineární posadí*
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Vj'hoáy & nedostatky áerivagní epektrof

Použití oerí/račnieh metod v* speirtrofatoastrii u«

získání většího umožstr:! isxŕcsrmací. s. absorpč-

ních spekter, ft~vé täarxrac-̂  se píjuží^á pro svištěni.

polohy maxima u širokýcfc abaorpčTV,ú-i páší.

prvé derivace e nulovou lluii.

niiio páeru /33/<. Blaviu ůDl&sti

ai preicryTajieísh s® pást •?* vjcnojciB apaktír^ S tupec

roaliéecí sáv'iaí v poQexatcé airs us ?&ááIenoBti Riaxla.

páaů, íejiofc poloSířfcácb a lateaslxaet.. i'ímtc spůsobec

^e aiozne doséJmout poôBtetnáhc EVýsaní selektivity u

ca3.é xaá^ BXejjavenl. E "comuto úcsiii as> používaní h3.av-

ně sudé deriFece vyšších řádů* káy dochází k podatat-

Dómu súžení páeu a rozlišení přsjfcryrajících se pásů

tobráaek 3)^

7 derivačních. spektrech dochází ke zvýšení kon-

trastnosti mezi pásy s různými pološířkami, málo cha-

rakterní pásy se potlačují a zesilují se málo intenziv-

ní pásy. Darivační spektra se používají ke studiu jemné

struktury absorpčních spekter komplexních sloučenin

/35,36/, ke studiu elektronových přechodů a k získání
informací o rzbuzených stavech nolekuly /37,38/.

Hejvětším nedostatkem derivační spektrofotometrie
je (relkí) snížení poměru signál : šum. Proto chyby T
měření absorbancí výchozích spekter ae silně projeví v
darivačních spektrech. Snížení pomlru signál : šum zá-
visí na tvaru pásu, kroku a způsobu derivace. V přípa-
de. Se výchozí spektra nejsou vyrovnávána (vyhlašová-
na), dochází na každý řád derivace ke snížení poměru
signál : šum na 1/3 - 1/5. lapř. u Čtvrtá derivace mů-
že dojit ke snížení na 0,001 • 0,006 hodnoty poměru
signál t šum v původním spektru*

Další* nedostatkem derivačních spekter jsou sate-
litní pátj, která stěžují interpretaci spektra. V ně-
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kterých případech může dojít I ke vzniku artefaktů.

Stanovení urac^ vedle tfroria derivační

Použití derivační apektrofotome trie ja ilustro-
váno na přikladu stanovaní uranu vedle přebytku tho-
ria. Pro stanovení uranu ae nejčastéji používá Činid-
lo arsenaxo III, které však. není příliš selektivní.
Z růžicích prvků je nejdůležitější vliv thoria. Při
vlastním stanovení uranu je nutno thorium oddělit ne-
bo maskovat. Oddělení uranu od thoria sorpcí na alli-
kagelu z prostředí chelatonu III není příliš účinné.
Rovněž doporučované maskování thoria v elučním rozto-
ku 3M kyseliny octové chelatonem III a kyselinou fluo-
roboritou není úplná /39»4Q/# Výhodnější je sorpční
dělení na silikagelu z prostředí kyseliny diethylen-
triaminpentaoctové; její nevýhodou je však obtížná do-
stupnost /41/« Vhodná Je taká dělení extrakcí uranu
tributylfoafátem z prostředí 6lf kyseliny chlorovodíko-
vá (log D o - 1,93» log D a - -1,76) /42/, která opro-
ti sorpčním procesům je účinnější, rychlejší a méně
pracná.

Stanovení uranu činidlem araenazo III vedle žele-
za* thoria a zlrkonla prvou derivací spekter metodou
ainusoidální modulaoe vlnových dálek v úzkém spektrál-
ním Intervalu ae zabýval Kvaracchelí /43/. Na sérii
rostoků byla prokázána možnost stanovení tiranu vedle
desetinásobného množství thoria bes předchozího děle-
ní. Druhá derivace bylo použito ke stanovení iontů ura-
nlčitýoh ve formě komplexu s kyselinou oxyethylendi-
fosfonovou vedle velkých přebytků lontů ieleznatých /44/«

Při sladovaní aolností derivaflní spektrofotomet-
rie pro pHaá stanovaní uranu vadla thoria Slnldlea
arsenaso III byla nejprve ověřena sávlalost selektlvi-



ty etanovení na podmínkách měření. Přitom se vycházelo

& následující úv&iy:

Koeficient selectivity stanovení £ je definován jako

poměr signálu (absorbaace; stanovovaného prvku (analy-

su) a rušícího prvKu při jejich stejných Koncentracích

za stejných podaínek měřeni

Sede A - absorbance anály ti.
Ci

A,, - ebsorbance rušícího prvku.

£a předpokladu, že absorpční páej analytu a rušícího

pr^ku mají Gaussův tvar, lze vztah (4) převést na tvar

kde £ t £ r - molární absorpční koeficienty analytu
a rušícího prvku

•̂ a max* ̂ r naz "* r*xioy* délky maxima absorpčního
páau analytu a rušícího prvku

ťf„, ťf - poloáířky pásu analytu a rušícího prvku.
Dále se předpokládá, že ̂ r ̂  > A a „ ^ a cfr>ďa.

Vzdálenost mezi maximy obou absorpčních pásů se
vyjádří pomocí poloiířky pásu analytu

Ar max " -̂ a max '^"^ ( 6 )

kde ct - libovolné kladné číslo,



boóuota koaficíactu selsk^ivity ee 2;C*k£ z

Pro prroy derivaci rzts.hu i ?•} plstí

"o a' o

(9)

2e vztahu (9) s« získá vztah pro

max

Dtrivovánlm výrazu (9) podle áA, doaazenía ^ex-trem
 z a

Z a po přlsludnych úpravách a* dostane pro druhou deri-
2 2
p

ve© i d 2s/d2 2 vztah

r K "

, „1

Pro K > 1# tj* absorpční pás ruiíoího prvku j« ilrií
n«l páa aulytu, výra* (10) udává visovou dálku s aa-
zloálni ••lcktirltou stanovaní, Dosasanla A < x t r g a do
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vztahu (5) a s použitím vztanů (.6) a (75 a» získá vztah
pro maximální hodnotu koeficientu selektivity

amax

Pro stanovení uranu vedl« thoria 7 prostredí 3M
kyseliny octové se získají následující hodnoty:

uran - X^^ - 652 nm; J^ - 15 nm; £Q „ - 6,37.10*

thorium - Xaax - 665 nm; c/"̂  " 30 na; £ Q a « 4,17.104

Dosazením příslušných hodnot do vztahu (10) se
získá optimální vlnová délka A e x t r e m - «>48 ca, kdy je
možno dosáhnout maximálního rozlišení. Ze vztahu (12)
se získá Ttn>-rimA\n< hodnota koeficientu selektivity

s • 1,818. Hodnota téhož koeficientu pro A.* 652 nmmax
je rovna s^ * 1,740 (získaná ze vztahu (5)), což zna-
mená, že změnami podmínek měření nelze přímo stanovit
uran vedle thoria.

Pro koefioient selektivity s1 prvé derivace ab-
sorpčního spektra lze odvodit vztah

•i

Pro X -— AY ̂ nx 3« hodnota koeficientu â -** <*», tzn., že
hodnota abeorbance prvé derivaoe analytu v maximu ab-
aorpoe ruiícího prvku není ovlivňována jeho přítomností.

Výie uvedených vztahů bylo pak použito k ověření
možnoatl přímého stanovení uranu vedle thoria v prost-
ředí 511 kyseliny octové. Veikerá měření byla prováděna
na spektrofotometru ,Perkln-Elmer model 320 umožňujícího
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pracovat v deriv&Sním zapojení T různých režimech.

Se obrázcích 4 - 7 ;}e uvedene prvá až čtvrté ž*r-~

rivece ab&orpčního spektre uranu r oblasti 550 - 700 nm.

7 další práci byla používána pouze prvá derivace. Ba

otrásku 6 jsou uvedeny křivky pro konstantní koncen-

traci uranu e proměnlivou koncentraci thoria* Z toáo~

to obrázku vyplývá, že pro x = 665 ZEJ neru tbsorbance

Mrajzu. cvlimován& príxoinnosr'í Thoria i v souladu se

vc-ctiheL-; (13))- Hodnota abeerbence při x • 652 ns (ffla-

síT-UE absorpční h.& pasu uranu) odpovídá při t osnému tho-

riu, S rostoucí k.onc entree í thoria dochází také k po-

SJW. prÚKečiícu derivacuí křivky s nulovou linií sraěren:

c deiěíffl vlnových délkám. Ľ tvaru derivační křivky lze

ňeánoauěe z^iatit zca anályaováný roctoK obetijuje tho-

riur, a d tle lze odhadriout Jeho přibližnou concentraci,

Z hodnot absorbancí série standardních vzorku byl ne-

tedou nemenších čtverců vypočten regresní vztah e tě-

~.ÍXO par&cnetry: úsek na ose y • 0,0051; ezsemice přím-

ky « 1,227; korelační koeíicient = 0,5998. Dále byla

analyzována série syntetických vzorků s proměníivýn po-

zěrez: uran : thorium. Výsledky analýz ieou uvedeny v

tabulce I.

Z hodnot uvedených v tabulce I vyplývá, že metodou

prvé derivace lze stanovit uran vedle desetinásobného

přebytku thoria s dostatečnou přesností bez dělení.
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600 700

Obr. 4. Absorpční spektrum uranu & jeho 1. derivace
(c0 « 1.10"^ mol/1; CQJJ C O O K « 3 ool/l; 1 • 10 nan;
rozsah 700 - 590 na) ^
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Obr. 5. Abtorpčuí spektru* uranu * J«bo 2, d«rlr*c«
( o 0 - LIG"5 «ol/l | o C H COOH - 3 •ol/li 1 • 10 • )

700 - $90 os) 3
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Obr. 6. Stanoveni uranu v«dl» thoria z křlv«k prvé
d«rlvao« (krivka 1 - aasotitf Uj křivky 2 mí 7 -
VsTh m 2 : 1 | 1 t i ) 1 t 2 ( 1 i 3 » 1 :4 a 1 J 5 )



88

Tabulka I.
Stanovená uranu T«dle thori*

Dáoo Pomer Halezeno

10

20

40

SO

1
1

'í j

1

3 :
3 •

3 :

; ÍĹ

: 6
: 10

-.

Í 5

1
1

2,5

T

2
5

9.72
9,89
9.92

19,5C
20,19

40,36
40,36
39,06

60,33
59,75
58,61

3,92
9,92

s.es
19,43
19,50

35,63
40,20
39,63

59,75
60,33
58,98
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Ir.p. Korci S t u l í k , C S c . Katedra analyt ické chemie,

P r r I Y. . Praha

POUŽITI' ELEKTROANALYTiCKÝClí PRŮTOKOVÝCH

METOD K ANALÝZE NEROSTWOH SUROVÍN

c \ --»

e metody mórcní natW-vaií ř i i l e vvt^ího v v známu
% ar.aiyticKc praxi ana. ' ./u n e r c >.*:.•..•. surovin nevy umane .
Hlavním důvodem íe s k u i c n o s i . Ao n.-Moni v průtokovém sysitímv
obecně umožňuje pousiatně /v\ j,it produktivitu analýz ve srov-
nár.i s přetrži tým no.-cníir. ( u jednoduchých pořtupú lze často
a: aiyzovat nekoliK set v.-orku <a liodinu.1. pouřtatTič zmenšuic
or-'-Tn manuální p ráce a daleko sr.ače se automatizuje než p ř e t r -
žitá měření . P r o t o ž e anaK/£ r )erohtnych surovin čas to vyžaduje
í-tanovení složek, jež jboi; přítomny ve vcimi složitých matricích
v malých, či stopových koncentracích, musí použitámetoda b>t
vysoce citlivá, dostatečně selektivní a spolehlivá.

Základní průtokové analytické metody lze rozdělit na tři
skupiny: (a) Kontinuální monitorování, které má již dlouhou tra-
dici v průmyslu a získalo neobyčejný význam při kontrole zne-
čištění životního prostředí a v mnoha případech i v lékařství,
(b) Metody vstřikovací analýzy, při kterých se jednotlivé vzor-
ky vnášejí, v podobě zón o různé šířce, do proudu kapaliny a
jeden po druhém se zavádějí do průtokové detekční cely. Detek-
ci mohou předcházet různé operace se vzorkem v proudu, např.
úprava pH. reakce s činidly, či separace, jako je extrakce z
kapaliny do kapaliny, dialýza, iontová výměna, apod. Existují
dva základní typy vstřikovací analýzy, kontinuální průtoková
analýza (continuous-flow analysis, CFA) a průtoková injekční
analýza (flow-injection analysis, F1A). Při první metodě se
vzorky nasávají ve formě širokých zon, většinou segmentovaných
bublinkami vzduchu a oddělených promyvací kapalinou. V druhé
metody se vzorky nastříkají do ne segmentovaného proudu nosné
kapaliny, (c) Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (high-
-performance liquid chromatography, HPLC). Všechny tyto
metody jsou podrobně popsány v rozsáhlé literatuře (viz např.
/I-6/. a proto se jejich vlastnostmi nemusíme zabývat zde.

Povšimneme si aplikace elektrochemických měřicích metod
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v průtokové analýze. Protože konduktometrická detekce )e disku-
továra v jiné přednášce /.ahrnuté v tomto sborníku /7/i omezíme
se na metody potenciometrická. amperometrické a coulometrické.
Tvto metody r.emají tak široké použití, jako napr. spektrome-
tricki metody, pro určité důležité skupiny látek však vykazují
bezkonkurenční citlivost, spolu s velmi dobrou přesností a
správností měření. Velkou výhodou elektrochemických metod je
selektivita, k-.erou lze do určité míry regulovat vhodnou volbou
pracovních podmínek. Tím se zjednodušuje předběžná úprava
vzorků a usnadňuje identifikace i stanovení analytu ve složitých
matr-.cích, ja5o jsou např. vzorky mnoha nerostných sur^ovm.

•- tyto \yhody se plné uplatňují v HPLC. kde se vysoká
•-t a selektivita elektrochemie kombinuje s vysoce účinnou

reparací: lze *"íci, že tato kombinace je nejvýznamnější součas-
nou aplikací elektrochemie v analytické chemii.

Je ovšem nutno mí: na paměti, že většina elektroanalytických
metod trpí závažným omezením, kterým je špatná reprodukova-
teir>ost povrchové aktivity čidla, způsobená interakcemi povrchu
s analyzovaným roztokem. Tento problém lze úspěšně vyřešit
jen s dostatečnou znalostí principů elektrochemie a určitou zku-
šeností, což mnohdy nepříznivě kontrastu ic např. s jednoduchý-
mi spektrometrickými metodami a způsobu >e. že elektroanalytic-
ké metody jsou méně populární v praktických analytických labc
ratořích než zasluhují.

Dříve než se budeme věnovat nejdůležitějším aspektům kon-
strukce a funkce elektrochemických detektorů, musíme si králce
povšimnout základních požadavků na průtokový analytický
systém.

Analytické parametry průtokového systému

Průtokový analytický systém je charakterizován jednak
obecnými analytickými parametry, jako jsou citlivost, šum. dy-
namický rozsah, spolehlivost a selektivita, dále pak dynamický-
mi vlastnostmi, které jsou zvláště důležité, protože určují míru
rozšíření a deformace zóny analytu při průchodu analytickým
systémem a tedy i míru rozšíření a deformace analytické křivky.
Rozmytí zóny analytu zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu a
množství získané analytické Informace. Čím širší a méně syme-
trická je zóna analytu, tím širší (a tedy nižší) a tím ménč sy-
metrická je křivka odezvy detektoru, ze které se analytická in-
formace získává; s rostoucí šířkou křivky odezvy klesá citlivost
a spolehlivost mčření, zmenšuje se počet vzorků analyzovaných
za jednotku času a zvětšuje se nebezpečí vzájemné kontaminace
mezi vzorky. U HPLC pak rozšiřování zóny analytu a křivky



odezvy vede k prudkému poklesu separátní účinnosti systému.
Konstrukci a provoz celého analytického systému je tedy třeba
optimalizovat z hlediska potlačení disperse zon analytů. Tůnto
problémem se zabývá rozsáhlá literatura, zejména chromatogra-
fická, podrobnou diskusi lze nalézt např. v cil. /8/ a lze ji
heslovitě shrnout takto:

Rozšíření zóny látky v proudu kapaliny je popsáno hydro-
dynamickými zákonitostmi a určováno dvěma základními para-
metry: (a) charakterem toku a rozdělením lokálních rychlostí
v kapalině; (b) rychlostí transportu látky v kapalině.

Při běžných prutokovýcb-.rychlostech (až do hodnot ca.
70 - 100 ml.mm" ) je tok kapaliny laminární, s parabolickým
rychlostním profilem. Při vyšších průtokových rychlostech se
laminární proudění mění na turbulentní a lokální rychlosti v ka-
palině se vyrovnávají. Turbulenci lze vvA-oiat i při nižších prů-
tokových rychlostech, např. stočením či deformací trubice,
kterou kapalina protéká. Turbulentní proudění ie většinou ne-
žádoucí, protože průtokový režim je Špatně reprodukovatelny.
muže však Lýt výhodné např. v prutokov;»Ui reaktorech, kde
napomáhá intensivnímu míšení analytu s činidly.

Transport látek v proudící kapalině je převážně určován
riiíusí a konvekcí a je žádoucí, aby byl co neimenší v podélném
(axiálním) směru vzhledem ke směru toku kapaliny.

K rozšíření křivky odezvy kromě disperse zóny analytu při-
spívají i časové kons taity čidla a měřicích obvodu.

Za předpokladu, že koncentrační profil zóny analytu je
gaussovský a faktory určující dispersi zóny jsou statisticky ne-
závislé, lze celkovou šířku gaussovské křivky odezvy vyjádřit
pomocí hodnoty rozptylu, který je sumou příspěvků jednotlivých
částí aparatury:

2 ťt
< »

Pro jednotlivé rozptyly byly odvozeny tyto vztahy (podrobněji
viz /8/):
(a) Nástřik vzorku:

in] =
 V2

kde V. je objem nastříknutého vzorku a K je konstanta. Nástřik
ventileni vede k přibližně pravoúhlé zóně. zatímco při použití
injekční stříkačky je zóna přibližně gaussovská. Objem vzorku



by tedy rriél být co nejmenší; ráscrik ventilem je reprodukovatel-
nější než použití stříkačky.
(b) Spojovací trubice:

0*2 t_ rn
U S P ° 3 2L D

kdo iT je Ludolfovo číslo. R je poloměr trubice. 1 le její -Jótka.
F je objemová průtoková rychlost kapaliny a D je difusní koefi-
cient analytu. Kritickou hodnotou evidentně je poloměr trubice.
který by neměl přesáhnout ca. 0,3 mm pro CFA a FIA a ca.
0,2 mm pro klasickou HPLC.
(c) Průtokové reaktorv:

9r0 r
Ť(2R)

r e a k t
96 D

, T 2 h d

Treakt - —

kde T je střední doba pobytu analytu v reaktoru, h je výška ekvi-
valentní teoretickému patru a d je polomer částic naplno. Rov..
(4a) platí pro otevřené trubice", přičemž Qt - 1 pro přímou tru-
bici a 9t < 1 pro stočenou trubici, zatímco rov. (4b) platí pro
náplňový reaktor,
(d) Detektor:

(5a)

(K - 0 , 3 - 1,0) , (5b)

kde V^ut je objem detekční cely. Rov. (5a) platí pro detekční
cely, které se chovají jako ideální směšovací komory, rov. (5b)
pro difusní komory. Objem detekční cely by tedy mel být co noj-

tť2

Odět

2

(Tdet =

det

F 2

m

v2

det
K2
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menší ( V\> , ř <v ^ 100/ul pro průmyslové analyzátory; PJ20 - 100
/ul pro CFA'a FIA; /v 1/ul pro klasickou. HPLC:<« 0,05 - 0. 1/ul
pro HPLC s mikronáplnovymi kolonami;/V 1 - 10 ni pro kapilární
HPLC).
(e) Časová konstanta čidla a mořicího zařízení by ideálně neme-
la přesahovat 0.1 s: prakticky postačující hodnoty jsou ca.
(~>. 5 - 3.0 s, avšak u mnoha detektorů jsou podstatně větší (např.
u iontově selektivních elektrod).

Konstrukce elektrochemické rietok.'?.: CJ!.V

Rez ohledu na použitou elektrochemickou metodu musí cela
detektoru současno splňovat požadavky hydrodynamické i elek-
trochemické, což je velmi obtížný problém. Malé cely s kapilár-
ními cestami kapaliny mají obecně velmi vysoký elektrický odpor,
a proto by vzdálenost mezi elektrodami mola být co nejmenší,
zejména u amperometrických a coulometrickych detektorů, kde
hraje velkou roli nekompensovanv ohmický úbytek napětí a nerov-
noměrná polarizace pracovní elektrody. Typicko příklady cel,
které poměrně dobře splňují tyto požadavky, jsou uvedeny na
obrázku v příloze I a zahrnují (a) rubulární systém /9/. (b)
tenkovrstvý či wall-jet systém /10,11/. (c) systém se souborem
vláknových mikroelektrod /12/ a (d) polaroj;rafícký wall-jet
systém /13/. 7. hlediska praktické konstrukce cely je výhodné,
když pouze efektivní objem cely je malý, zatímco ostatní části
mají normální rozmery (viz I c .d) .

Je rovněž třeba mít na paměti, že chování mikronádobek se
podstatně odlišuje od chování makroskopických elektrodových
systémů (např. klasická rotující disková elektroda). Při opti-
malizaci pracovních podmínek je proto nutno veškerá měření
(např. záznam polarizačních křivek) provádět přímo v mikro-
nádobce v proudící kapalině.

Pracovní parametry elektrochemických detektoru

(ai Po lene iome trie s iontově selektivními elektrodami (1SH)

Potenciometrie je přitažlivá pro neobyčejnou jednoduchost
aparatury i měřicí techniky, má však dvě vlastnosti, které jsou
někdy výhodné a jindy nevýhodné: ( l ) Skutečnost, že 1SH
reagují na aktivity anály tu, je výhodná např. při sledování distri-
buce látek v různých chemických formách v životním prostředí,
či při klinické analýze, avšak komplikuje stanovení celkových
analytických koncentrací. (2) Vysoká selektivita měření je vý-
hodná při CFA a FIA, avšak ome/uje použitelnost pro detekci



94

v HPLC.
Největší nevýhodou pro průtoková měření je pomalá odezva

věišiny 1SE, zvláště při nízkých koncentracích analytů. Problé-
my často vznikají v důsledku vysoké impedance článků s ISE,
zejména, je-li třeba přenášet signál na dlouhé vzdálenosti (např.
environmentálni č) promyslové monitorování). Problém vysoké
impedance lze vyřešit elektronickým převodem na nízkoimpedan-
ční signál a digitalizací příme v elektrodě, případně v kombina-
ci s přenosem signálu optickou linkou /li/.

Obecné vlastnost! .leiektorů s ISE lze ukázat na príkladu
iCTikovrsivé cely, íe.ií--" objem lze volbou distanční folie měnit od
hodnot typických pre F i A (25 & lQQ/iu ). až po hodnotu běžnou
u prijTnvMOvy..; n monitoru i.l500/ul) /15. . Ve -po jo vacích trubi-
cici-. o vnitřním průměru 1 mm proudí př: veuiitveh průtokových
r1.. :,ioi>iech Kapalina laminárně. Morení l.yia provedena s kvam-
'tovou !SL. která má velmi rychlou odezvu.

Gciezva mú obecně tvar silne chvostu lících píku. což nazna-
čme, že kor.vcKce převláda při kor.trole disperse zor.v analytu
6 jen význam vzrůstá s rostoucím objemem ceh\ Difusní disper-
se se postupně stává významnou při zmenšování objeme cely. tak-
že iířka píku je nezávislá na koncentraci vzorku při ODjemech
cely r>od 100^1, zatímco v cele o objemu 1500 Ail šířka píku ry-
chle vzrůstá s ros-.oucí koncentrací.

Chvostování píku se rychle zvětšuje při poklesu průtokové
rychlosti pod určitou hodnotu, v daném případě 3- ó a 12
ml.miri"-' pro objemy cely 2ij. 100 a 1500/il. Tabulka v příloze II
UVÍÍJÍ časové konstanty T, (b3,2?i maximální odezvy) a odpovída-
jící objemy odezvy V r e s p ^ V r e s - = Tj^.F^,). Objem odezvy rovný
geometrickému objemu cely naznačuje, že cela šechova jako
ideální směšovací komora; objemy odezvy vetší než geometrický
objem ukazují na podíl difuse při kontrole signálu. Je zřejmé, že
při nízkých průtokových rychlostech jsou rychlosti odezvy cel
s objemem do 100 Jul obdobné a odezva cely o objemu ISOOJOI je
:.odstatně pomalejší. Se vzrůstající průtokovou rj'chlostí však
<ioby odezvy všech cel postupně nabývají srovnatelných hodnot.
Objemy odezvy menších cel (25 a lOO/il) jsou větší než geome-
trické objemy: difuse analytu se tedy podílí na kontrole signálu.
Xaproij tomu objem odezvy pro největší celu je podstatn-'č menší-'
ne/! geometrický objem a pouze část celkového množství analytu
se (íostíip.c k Čidlu v době pobytu v cele. Objemy odezvy vzrůsta-
ií 5 rcsloučí průtokovou rvchloslí. počínajíc určitými hodnota-
mi (CÚ. 2Z. Ĺ1 a 91/il .s ' í pro objemy cely 1500, 100 a 25/ul).
Tento vzrůst vyjadřuje nejen vzrůstající úlohu difuse analytu
při vzrůstající průtokové rychlosti, ale i vliv omezené rychlosti
odezvv vlastního čidla. Obecný závěr tedy zní, že čím větší je
objem detekční cely. tím vyšší by měla být použitá průtoková
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rychlost kapaliny, aby bylo dosazeno dostatečně rychlé odezvy a
citlivosti měření.

Délka vstupního potrubí by měla dovolovat stabilizaci kon-
centračního profilu analytu. Ukázalo se, že za daných podmínek
je potřebná délka ca. 100 cm; při kratší vstupní trubici závisí
směrnice kalibrační křivky na objemu cely. Plyne z toho, že
mnoho praktických měření technikou FIA, při kterých je typická
délka vstupního potrubí kolem 30 cm, se provádějí při neustáleném
koncentračním profilu analytu, což zhoršuje reprodukovatelnost
měření.

Šířka píku obecně klesá s rostoucí průtokovou rychlostí,
zatímco výška píku při malých objemech cely na průtokovt rych-
losti prakticky nezávisí a u velkých cel klesá so vzrůstající prů-
tokovou rychlostí.

Je-li kyanidová ISE nahrazena čidlem s pomalou odezvou,
např. vápníkovou ISE či amoniakovou plynovou sondou, citlivost
průtokových měření je podstatně menší a šířka píku nesrovna-
telně větší, takže praktická použitelnost průtokových měřeni je
velmi omezená.

(b) Amperometne a coulometrie

Závisí pouze na volbo pracovních podmínek (zejména prů-
tokové rychlosti), bude-li funkce cely amperomotrická (malý
stupen elektrochemické konverze analytu). či coulometrická
(vysoký stupen konverze až upíná konverze'). Obecné vlastne?u
voltametrických cel můžeme proto demostrovat na amperometne-
kém chování s tím, že zcela obdobné závory platí i pro eoulonio-
trické měření.

Kromě kosntrukce cely (viz výše), je velnu důležitý vvlvr
pracovní elektrody. Vlastnosti různých elektrodových materiálu
byly podrobně studovány (viz přehled v cit. /í>/)a není treba se
jimi zabývat zde. Je však žádoucí upozornit na velké výhody
mikroele-'ktrod a souborů mikroelektrod (literaturu vi/ /ťM.
které zahrnují: ( l ) Rychlý transport hmoty k elektrodě a tedy
vysokou citlivost měření. (2) Velmi rychlou relaxaci, tak/o sta-
cionární měření je možné i při vysokých rychlostech polan/aco.
(3) Velmi malý ohmický líbytek napětí, takže lze mořit i ve velmi
málo vodivých roztocích. (4) Při průtokových môiviuVh je poměr
signálu k sumu dále zvýšen vlivem okrajů elektrody (later.ilní
difusc). (5) Při průtokových měřeních se soubory mikroolek-
trod se difusní vrstva obohacuje analytem při průchodu roztoku
nad isolátorem oddělujícím jednotlivé mikroelektrody. Ted}-
měření s mikroelektrodami a jejich soubory se vyznačuje nejen
vysokým poměrem signálu k sumu, ale i menši závislosti signálu
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na průtokové rychlosti kapaliny, umožňuje měření v málo vodivých
roztocích a dovoluje použiti puisních měřicích technik bez podstat-
ného vzrůstu zbytkového prouOa..

Vláknový detektor na obr. v příleze 1c obsahuje typicky sou-
bor mikroelektrod. Podobné jsou elektrody obsahující částice e-
lektroakuvního materiálu v matrici isolator-.. ;ake isou klasicko
pastové uhlíkové elektrody, či elektrodv ~ polynienu matricí
í viz r.apř. 1101 }.

Velkým příslibem co ':••:.•.: r-.;,; na i sou chemicky modifikován*?
eicKtrody (CM E ; . jeru--:.' 'dkiaciním prakuekvrr ome.-cním ic
prozíitiiTi mala mechanic K,- Ó •:. ieir.ickci sta':-..it a -.obsáhiv přehieu
V12 napr. !] 6/ ";.

Fracovn> ořirametrv různých xyx>\: vohčĽr.otricK". c: deiektoru
isou shrnuty v tabulce \ příloze ill .'1". . KXerz oen.^s-trujc v^'so-
Koii citlivost, dobrou linearitu a rp-procvRovateinast mrření s tě-
mne zaríireními. TjďjKiory uvedeni VÓ ta^ul :c \- pří) . 1-í byl>
kor.struovän3'pro použiti v HFLC - pro aplikaci na Cľ A a FlA
jsou kritéria podstatne méně přísná.

Často diskutovaná otázka pasivace elektrod je při průtoko-
vých měřeních mnohdy ménc závažná než při měřeních bez pru-
:c>ku. Hlavním důvodem je skutečnost, že při průtokovém měření
je elektroda omývána nosným roztokem a dostava se do styku pouze
po krátké časové uitervaiy se zónami látek, které mohou způso-
bovat pasivaci, zatímco při neprutokových měřeních ie elektroda
trvale v kontaktu s pasivunci látkou. Pasivaci izenekdy rovněž
potlačit pulsní polarizací elektrod /S, l8/.

Aplikační rozsah voltametrickych detektorů lze dále rozší-
řit použitím chemických reakcí sprazenych s elektrochemickou
detekcí. Vv̂ hodné jsou např. enzymové systémy /19/. či.komple-
xotvorné reakce analyrů s kovovými ionty vznikajícími anodickou
oxidací materiálu pracovní elektrody / 2'

Z hlediska usnadnění identifikace 1 stanovení látek ve slo-
žitých směsích je výhodná kombinace více detektoru. L ze použí-
vat dete-'ktory s dvojicí pracovních elektrod, pracujících při
různých potenciálech (diskusi viz /&/), nebo kombinace různých
detekčních principů - např. fotometrický, voltametncký a pola-
rografický detektor, zapojené v sérii 721/.
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Příloha 1
Typické amporomctrické detekční cely: (a) tubulární /9/ (

(b) tenkovrstvd/wall-jet /10,11/, (c) s uhlíkovými vláknovými
mikroelektrodami /12/, (d) polarografická wall-jet /13/.
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Příloha II

Časové konstanty T^ a objemy odezvy V tenkovrstvé poten-
ciometrické detekční cely v závislosti na pfBtokové rychlosti
kapaliny

Průtoková Objem detekční ceh
rychlost iZCi'/u) 100/u i 2f,A>í

(/u\/s) ~ v Ťľ V Ť " V
k resp k resp k resp

( s ) (M1> Cs) fc)) ( s ) Oni)

1,5 135.0 200 75,t 110 75,0 110
3,0 75,0 225 50,0 150 47,5 140
6.0 £0.0 2Z.0 25,0 150 25.0 150

12,0
22,0
47.0
92,0

180,0

21,6
12,5
9.0
5 ,0
4 , 0

260
275
420
460
720

15
7,
5.
4 ,

, 0

5
0
0

.5

180

165
235
360
450

15,0
6,0
2.5
2 , 0

1.5

150
130
120

180
270

-•-.í



P r í l o h a III

Pracovní parametry některých amperometrtckých detektoru

Typ detektoru/
prac. elektroda

Polarogr./
HMDE"
Polorogr./
HMDE-wall-jet
Tubular/
P t
Tenko vrstvy/
skel. C
Wall-jet/
skel.C
Wall-jet/
C komposit.
Vláknové mikroel
skel. C

M e z
detekce
(ng)
I 5 a

6C

0,3e

0.5-l,0e

0,3e

0 . 1 e

t

J O.003

L in. dynam, rozsah

(ng)
100-30000

0,3-2500

1,0-5000

0,3-3000

0.1-3000

0.003-50

Kalibrační
sinôrmce
(n/\/ng)

0.99

6,2

1,3

2.6

2 . 3

3,0

3.7

křivka
kor.koef.

1,000

0.997

0.998

0.9 ('9

O.998

0,999

0.997

Čas.
Konst.
( s )

2 . 2 b

J . 7 d

l , 7 d

0,8 d

1 , 0 d

-

0. 2ci

O b j
ode

36

18

8

3

5

1

em
zvy
)

7

. 5

.8

,«'

-

.0

, . —

C c o m e.
o h x m

8

2 .

0 .

0

0

0 .

ti K k V

3

7

t
•-+

L,

a - nitrobenzenj b - průtok 1 ml/min; c - pikivová kvselmu; d - průtok 0 , 3 ml/nuu: o - a
f - benzidin.
A m p e r o m e t r i c k é m ě ř e n í p ř i k o n s t a n t n í m p o t e n c i á l u o d p o v í d a j í c í m l i m i t n í m u proi .<iu « I I ; Í 1 \ I U .

o
O



105

HílDr Jan T o r 1 í I # k, CS«. ŮTX Jtoíiek p/lrdy
Kiloslav K o p a n i c a , CS«. ÚPCHS JH, Praná

Ve voltametrické analys* stopových koneentraeí na-
bývají v sou-Msné dob» snadného výmnamu metody vyuií-
vají«í sd«o--ptiTní)»o na*roa«d*ní analý»0Tané látky na
povrcfta pracovní •ltktrody. Analytické ryu ' i t í a i -
•orpíníeh n«bo d«aorp*nícJi «f«ktů vyžaduje, aby »ta-

novovaná látka vykazovala eo n«jvyímí sp«tifickoa aí-
eoraci a aky zároveň složky analyzovaného syslémi by-
ly potud aožno povrchově aktivní. Silně Msorptivnl
látky, j«ji«h2 adsorpSní koeficient má no dnotu 10*
n«bo vyšší, jeou zvláStě vhodné pro stanovaní *aloí«-
né na jsoista nahzoaadění na povrchu pracovní slektro-
4y. E t iato láttáa, kroaě »• licího mnoíství organicky a M
sloučenin /jako n9?r. lz« uvést niktsré h«br«cidy,
faraaka, saponáty, ropné produkty ajiné/ náloží i něk-
teré kovy vňiané do adsorbovatclných komplexů.

Adsorptivní roíaoult íc í voltametri« /AdsRV/ pro
stanoveni kovů je modifikací anodické rozpouStěeí vol-
tametríe, kde nahromadění aledovaného kovu na povrchu
elektrody elektrolýsou j ^ nahrazeno nahromaděním ad-
sorpcí povrchově aktivního komplexu sledovaného kovu*
Ve druhém kroku analysy se provede eiektrooheaieké
rozpouštění nahromaděného komplexů v* většině případů
katodickou polarisací elektrody. Scmeaatické znázor-
nění adaorptivni voltatietrického aěření je uvedeno
na oe*. I. ,

prvé pplikace netody adsorptivní volts^etrie bylm *
publikována v rose 1954 v souvislosti s pozorovania,
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i* Faradayitíey" signál na E£ elektrod* vzrastá po afc-
•orpěnía nahromadění á iont* s 2 * / I / a níktery«k e*n-
zo/enolÄ. Dítl š í vývoj této metody »yl rozvi jen T eom-
v i s i o s t i • vývojem vhodných typů elektrod e autonati-
tací nově Tyriniitýcii inštrumentálni c k tařísení a pří-
strojů.

lfc* ry^íit také »ro ttano^tnl sto»OTýcäs
ta.ožBtrí celé ŕeij »orrciioT# aktimisli oriraaiek^eh
elouřřnin. 7 fřípeáě, £• takOT* orj&MCká slouřenina
obsahuje »̂ »*í atruttuře el^ictrocheoáekj reéukOTB-
teinon neko oxiioTetelnou skupinu, na volta»«trieké

ae po nalírosadení látky objsrí pík, který o i-
redukci nebo or.iétici eelkoTélio oksftha ad«or»o-

varié elektroaktivní látky. V případě slektroinaktiT-
ní lštfcy nebo elou^eniriy nepŕ.: detsr^enty, olejové

alkaloidy a -pod. obdržíme pouee tensameť-
^ pík.

cožnostj stanovení iontti a aloutenin pstožon

A»y •« dalo z j i e t i t , l s e - l i určitý iont aeso látku
etenoTit metodou AdsRV na HC elektrod*, vyzkouší s«
nejprve voltametrické chování této látky T r&snyek
elektrolytech s použitia teekniky diferenřní pulsní
voltametrie /DPV/ a jako elektroda ae použije r i s i c i
Kfi kapková elektroda /HKDEA Voltasetričká křivka se
nejprve zaznamená v rozsaMu od 0 nebo -0,1 T aS k po-
tenciálu vylučování vodíku. Druhý íáwiea se provsde
tak, Se ae vytvoří nová kapka, připnou se elektrody.
vloží ae počéteíní potenciál /O ne»o -O,1V/ a rozto-
k»xn ee po dosu asi 60 a míchá. Po této době se prove-
de záznam další křivky.

Lojäe-li k nahromadění látky v důsledku je j í povr-
chové aktivity, zaznamená ee podstatný vzrůst píku,
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^oněvaál látka není k elektroiě transportována pouze
difúzí, ale redukuj* au i látka adsorbovaná na povrchu
elektrody. V případě oxidovateInyca orfaniekýeh sloa-
í«nia použije ae pevné elektrody ta obdobných podaínek
jak byl© výée uvedeno. Nahromadení se sleduje kolea po-
tenciálu 0,0 T nebo T tzv. "otevŕenéa okruhu" /poten-
ciál elektrody je určen složením roztoku/ a křirka •«
zaznamenává tmérem k poai t imía potenciália.

Slektroinaktivní i louieninj, která joou »OTrc»OTě
akt i mí l*e nakoneentroTat na Hj elektroá* T t*:k pří-
padeefc k«y jejica akeorpíní koeficient je 10* n*»o
i Tyšlí. ? tomto případě ee ofejerí, po dofcě na*romadi-
ní na elektroi* vy i i í pík /tenzametricky pík/.

Po t icato informativních a pfed»ěžnj?ch poku«eea je
nutní ur i i t optimální potenciál akuaul>ce / £ . . / a to
se závielost i intenzity proudu / i p / na hodnotě poten-
ciálu akumulace E.e* Dale je tfe»a nalést též THodnou
do»u nakroaaáování. Závislost i_ na koncentraci lá t-
ky ne»o iontu kovo je v Širokém koncentračním rozeaha
lineární.

V^aledek měření se vyhodnotí euS metodou kalibrační
křivky, která musí týt »e«trojena z hodnot získaných
měřením roztoků obsahujících vedle stanovované složky
neso kovu i ostatní kationty a anionty v poměru odpo-
vídajícímu složení analyzovaného vzorkvu Dallí setodou
pro vyhodnocení analýz je metoda standardního prídavku.
Pro použití této metody vyhodnocení ae použije měření
t ř í roztoku. Y prvém roztoku se měří vzorek obsahující
vlechny roztoky a činidla nutná k získání voltnmetric-
ké křivky. Do druhé a třet í odměrné baňky se ?řidá
standardní roztok stanovované složky nebo kovu* Byla-
l i svolena vhodná koncentrace stanovené složky nebo
kov /"navážka vzorku/, vhoinj> las nahromaäování, pak
musí b^t zvýšení píka po každém standardním přídavku
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•tejné* T případ*, i* srýiení píku je po trubés pŕídav-
Irv výrsíně n i i l í nei T prípade prvéa, znamená to, že
povrck Ef e lřttroéj j« j iž siplně pokryt airortovanym
•Aelátejc příslušného k o TU. proto é e l í í xvyéovéní kon-
centrace stanovovaného kovu T roztoku se j iž nemize
projevovat lineárním varieteo limitního proudu t j .
výsky píku. V toeto pripsi* je nutné oěření opakoret
• Icratií ioVou naJtromaeoTaai n#*c « mer.ii nevážkou
irzorku. Pro přeanoet etanovení korí j« nutn? provést
i "»I*p£ poťu«-Tzoret* ns event, z j ištěni stopových
smo£ství kovu v použityck etecsikáliíck. Tento "
Tzorek" ** prrteáe taic, že do příslušné oiměrné
e» jřřidaó^- **«c»ny použité rostoky ve atejném ancžatví
jako v pŕí'ccAoEicí: aěření. Ev*ntue!nfc přítomny'' kov »«
projeví příeluřr^m pikem a tato rýék& píku se použije
kt korekei výcleákft analýt.

Stanoveni etnpo^'eM gnožetvi kerä Btetoéou

Aé«orptivní voltametrie je vhodné pro •tenove ní kovů
které nelse stanovit běžnou anočickou rospoufttěeí vol-
taaetr i i nekol netvoří amalgamy. Jsou to : nikl, kobalt,
uran, vana*, měč, i« lezo, klinik, lantkán, eér, prase-
oéjK, koříík, stronciom a káryum. Ionty těchto kovft je
nutné převést éo vkodnéko nejěastěji rospuatnéko ehe-
látu, který !•• afcsor»ovat na povrea pracovní «l«ktro-
ar. O»ecni p lat í , le množství chelátu Aocplexu/ nehro-
maéinéko na povrcku pracovní clektroty revis í na:

- kodnotl potenciálu při kterém •• fcftfcromWini pro-
vááí,

- áokě trvání nahromalování,
• intenzitě BÍeaání rostoku When nahronaiování,
- velikosti povrchu pracovní •ltktrooy.

Tak např. 1*» aá«orpcí stanovit nikl nebo kobalt,
jejichž ionty •• nakromaftují ve fora* komplex* • i iaa- )
thyltayoxi»«m, stanovení uranu Jako koaplex • pyroka-
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techoleia, stanovení vanadu a mědi • katecholem, Selaso
jako komplex • l-amono-2-naftoI-4-sulfonovou kyselinou
Deko též xetecholem, stanovení kliniku • chromovou vio-
l e t í RS, lanthan, eér a praaeodym jako komplex s kre-
•olftalexonem /2 • 13/»

Stanovení etsfctroinaktirrSék sloučenin

A**orp«e povrchOTÍ aktivních lát«k na fátovéa roz-
hraní H< - roctok, oTlirnuj* povaka elektrodové dvoj-
Trsivy, T o»laati potenciáli, kát dochází k ad«or*ci
klesá koánota diferenciální kappcity a tím klesá i ka-
pacitní proud. Na tomto principu je založena tensaaet-
r ie, při níž měření zárialoeti proud-poteneiál na H<
elektrodě umoiňuje ctanorení Tětiisjr poTrckOTé aktiv-
nícta látek.

Použití Tis íc í Ef kapkoré elektrody umožňuje zahr-
nout do celéao procesu stupeň nahrocadoTání. Za těchto
podmínek adsorpSní procee podminuje hthromaäoTání ana-
lytu a desorpěnl proces způsobuje analytický signál.
Teto metoda »y měla »ýt správně označována jako adsor-
píní rozpoitěcí tenzemetrie, a»y »ylo zdůrazněno, Se
T této modifikaci elektrochemické rozpoultěcí analýze
není sahrnut iádný Faradayický proces.

Příkladem pro použití této metody j*e Tedle stanoTe-
ní celé řady organických látek, také možnost přímého
stanoTení o l e j i ve vodách /14/«

vlivy

Vysoká c i t l i v o s t metody adsorptivní Toltametrie je
hlavní předností metody. Na druhé stranC stanovení
viděné AdsRV j»ou ruSena přítomněstí poTrchovl aktiT-
níeh látek T roztoku. Efekty interference závidejť na
charakteru jak analýzoTané tak interferující látky
a na poměru jejich koncentrací. Rušivý TIÍT povrchově

• í
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aktivních látek maže být Sáeteeně eliminován zkrácením
4o¥7 akua&lacc, ovsem trn cena snížené c i t l i v o s t i přís-
lulného stanovení. Rušivý vl iv elektrochemicky aktiv-
ních látek, které najao* povrchově aktivní lze odatra-
ni t tak, l e rozpouštěni se provádí do Siateho elektro-
lytu. Fro tyto úěely byly sestrojeny špeciálni elektro-
lytické nádokky, oaoiňajleí výmena elektrolytu »o pro-
veéené akunulaei AS/*

yM»troJová technika

Jak okasují výle uvedeni ooinosti využití ad»or»tiv-
ní voltaaetrie eveat. tenxametrie, Is* atanorení alo-
Ssk a ková srovádit na atandaréníeh aolarofrafických
•řlatrojieh a Wžně užívanými aenzory*

Pro kontrolu Caaovýeh Intervale /nahromalování, do-
ha klidu, doba míchání, »očát»k polarizace elektrod,
cáznan mpoi./ je nutné aouiívat polarofraflckých aná-
ly aá tor*, kde je možné využití automatiky jako v pří-
pade ieakoalovnakých analyzátor* rada PA-3 a PA-4»
Tato príatroja umožňují výhodné použití vhudované au-
toaatiky pro rozpouitieí voltametrii, kdy je možno na-.
•tavit požadované parametry a celé miření je možné pro-
ve at automaticky jedním povelem tlaSítka*

yyužití adaorptivní voltaaetrie v průtokových ayeternech

Vhodný průtok a relativně jednoduchý zpfiaoft, který
podtatne svyěuje eelektivitu adeorptivní voltametrie
je měření prováděné v průtokových systémech. Roztok
vzorku ae T tomto případě vstřikuje do proudu vhodného
noaiee /elektrolytu/, který dále protéhá elektrochemic-
kým detektorem ae rtúlovou pracovní elektrodou* Potřeh-
né ix truaentální vysávaní tvoří periataltická nebo i so-
ktatieká pumpa, vatřikovaeí venti l a vhodný elektroche-
mický detektor. Týhodné je použití seřízení, které a*
užívá při elektrochemické d«tek«i ve vysokoúlinné ka-
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palinové chromáto*rafíi /HPLC/. Jako detektoru lse pou-
žít ko«et«ních detektor* pro HPLC, které* pracují T eoo-
fianoati se statickou rtutovou kapkovou elektrodou.
T ČSSR tyto detektory vyrábí kone. podnik Laboratorní
přístroje, praha* schema Barisení je uvedeno na okr.II.

Při prttokové •oíifikaei AdsRV *e akumulece sledo-
vaná složky vsorku uskuteěňuje v rasovém intervalu,
kdyí zóna vstřikovaného vsorku protéká detektorem.
Akomulainí do»a saiíná jakmile vatřiknatý rsorkk přij-
de do kontaktu a povrchem pracovní elektrody uvnitř
detektoru a konií jakmile ce kontakt preruii. Unožatví
akumulované látky je tedy urieno dofcou, po kterou je
vzorek v kontaktu s povrchem elektrody. To znamená, že
množství akumulované látky sáviaí i na objemové prů-
tokové rychlosti nosiíe* Platí, ža výsledný proud
úměrný množství adsorbované látky ae snižuje se zvyšu-
jící se průtokové rychlosti.

Selektivity AdsRT stanovení v průtokových uspořádá-
ní se automaticky zvyšuje, protože elektroaktivní slož-
ky vzorku, které ruší svou Faradayickou odezvou jsou
odstraněny z blízkosti elektrody proudem nosiče. By-
lo zjiitěno, Se i některé povrchově aktivní látky,
které ruil stanovení adsorptivnl voltametrii lse od-
stranit jestliže se prodlouží interval, během kterého
detektorem protéká ěietý nociě po akumulaci sledované
složky vzorku jeStě před zahájením elektrochemického
rozpouštění nahromaděné látky.

použití prfttokové modifikace AdsRY vede jeddak ke
značnému zjednodušení celého analytického postupu,
zvyšuje ss selektivita stanovení i jeho citlivost
a zároveň se v porovnání a běžným způsobem stanovení
zrýti i poSet analý*, které lze zpracovat za určitou
rasovou jednotku.v oblasti analýzy rud byla průtoková
modifikace AdsRV použita pro stanovení Hi v lateritu.
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praktická aplikace využiti adsoretivní voltametrie

V ráaci systematického studia možnosti využití me-
tody adsorptivni voltametrie v ochraně životního pro-
středí jsme vypracovali pracovní postup na stanovení
niklu v kubánských lateritech /1C/.

Navážka vzorku /asi 1 g/ se rozpustí vhodným způso-
be a /nejlépe s HCl a dotavením s Na-CO,/. Roztok vzorku
se převede do odmérné baňky a doplní se poznaSku. Ali-
kvotnl část vzorku odpovídající asi lo uf vzorku se
převede do odměrné baňky, přidá se amoniakální tlumi-
vý roztok, dále trietanolamin a roztok dimethylclio-
ximu*

T elektrolytické nádobe* se roztok vzorku nechá
probublávat proudem dusíku nebo argonu. V této době se
také zvolí vhodná citlivost přístroje a amplitu*a pul-
s4 se nastav! na hodnotu -10 až -50 mV. Počáteční po-
tenciál, který je aouíaaně potenciálem nahroaaflovánf
se nastaví n» hodnotu -0*50 V. Po přeruiení proudu ply-
nu se zapne míchadlo, vytvoří se nová kapka na static-
ké rtulové kapkové elektrodě a zapojí se elektrodový
systém k přístroji*

Po uplynutí zvolené doby nahromadování tj. 10 až (0
• se «ypne míchadlo a po době 15 s, které slouSÍ k uk-
lidnění roztoku se zapne polarizace od -•,50 k -1,40 V
rychlosti 20 «V/s. Výíka piku se měří u potenciálu
-0,95 V, které je úměrná koncentraci niklu.

Vy>oěet obsahu niklu:
• • T 4 . 100

Ni

-• í.
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kde: a množství standardního přídavku

Ni 2 + * **.

v_ výika píku vzorku v ta,

V, výlka plku vzorku se standardním
roztokem Ni 2 + v na,

n navážka vzorku v mg.

Adsoptivnl voltametrie se ukazuje jako velmi slit*
ná metoda pro stanoveni jak ad»orbovatelnych komplexi,
tak elektriinaktivalch sloučenin a některýca kovt
/netvořící • Rf amalfámy, které nelze stanovit bižnou
anodickou rozpouiticl voltametrii/, nebol umožňuje
stanovení látek a kovA pod koncentrace 1 pig/kz v taká*
výcH pří páde ca, kdy jiné iyaikAlne-cfteciicke analrti:tt
metody jsou nepoužitelné.

Tak je moíné AdsRV stanovit kovy: uran, nikl, vanad,
kobalt, méi, železo, hliník, lanthan, cér, praaeodya,
zitkon, molybdén, wolfram, vápník, hořSík, stroncium
a baryum*

Po ekonomické stránce tato modifikovaná metoda
elektrochemické rozpouitecl analýzy umožňuje prime,
rychlé, přesné stanovení stopových množství kovů sa
použití československých polarocrafickych analyzáto-
rů rady PA.

Ievrženou metodou stanovením niklu v kubánských
lateritech byla ovířena možnost využití metody sdeor-
ptivní voltametrie.lfetoda vykazuje velmi malou spot-
řebu chemikálii a roztok* a naskytá možnost korelace
výsledkt stanovením stopových množství niklu v pou-
žitých chemikáliích.
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, I I .

Celk ore schema:

2 3

U
Jf re»ervoér • roztokem nosiCe probufclávaný H,
2 pumpa
22 vstřikovací ventil « iérlaorací sny čtou
J2 nádobka • ponořeným •>lektorem
£ odpad.

elektrody: 1 pomocná
£ pracovní
J^referentní

2 kapilára statickí H«
"" kapkov? elektrody, ne

kterou je detektor navle
íen

2 přívod no«iée k pracovní
elektrodě v detektoru

3 tělo detektoru
/válec 0 15 am, výgka
35
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RNDr. Věra P e c á k o v á , CSc, katedra a n a l y t i c k é

chemie PřF UK Praha, ČSSR

V součesné době se velmi rozšířilo využití ka-

palinové chromatogrefie k analýze anorganických lá-

tek, zejména aniontů, k jejichž stanovení chybí

vhodné analytické metody (viz nspř. /1-11/). Velkým

přínosem byla práce Smalla a spol. /6/, kteří po-

užili k separaci měničů iontů s malou měrnou kapa-

citou a konduktometrický detektor. Vodivost mobilní

fáze byla snížena v druhé, tzv. potlačovací, iontově

výměnné koloně. Teto metoda (nazvaná iontová chroma-

togref ie) ae od té doby velmi rozšířila (např./7-i1/),

též zásluhou firmy Dionex, která vyrábí specializo-

vané iontové chromatografy. Ve snaze nahradit je uni-

versálními přístroji pro HPLC bylo věnováno velké

úsilí vývoji jak alternativních metod separace anor-

ganických iontů, tak i jejich detekce.

Důležitým krokem bylo nahrazení měničů iontů

reversními chemicky vázanými fázemi,, a nimiž se do-

sahuje vysokých účinností, Retence iontových slouče-

nin je umožněna přídavkem iontově párových činidel,

buS kationogenních nebo anionogenních, do mobilní fá-
' r

7

ví.
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ze. Mechanismus retence není jednoznačně objasněn.

Predpokladá ae bu3 vznik celkově nenačatého páru v

mobilní fázi, tvořeného analytem a opačně nebitými

ionty ionogenního činidla a jeho retence nepolární

stacionární fází nebo adsorpce ionogenních činidel

na povrchu stacionární fáze a vytvoření iontově vý-

měnných center, na nichž pak probíhá dělení obdobně

jako na měničích iontů. Pravděpodobně se uplatňují

oba mechanismy současně. Jako mobilní fáze nejčastěji

slouží vodné roztoky pufrů s různým obsahem organic-

kého modifikátoru. Z iontově párových činidel se pro

dělení aniontů používají zejména tetraalkylamoniové

aoli R.N , kde R je alkyl s 1 až 5 uhlíkovými atomy,

dále oktylamin, cetyltrimethylamoniové soli a pod.

Hlavní výhode využití chromatografie iontových párů k

separaci aniontů spočívá v možnosti dosáhnout libovol-

né kapacity iontově výměnných center volbou vhodných

experimentálních podmínek. Retenci lze ovlivnit řa-

dou faktorů: druhem a koncentrací iontově párových

činidel a protiiontů, koncentrací organického modifi-

kátoru, pH a iontovou silou mobilní fáze a pod.

Konduktometrická detekce patří mezi universální

metody detekce látek iontové povahy, je tedy zvláště

vhodná k detekci anorganických iontů. Konduktometric-

ké detektory se vyznačují jednoduchostí konstrukce,

nízkou pořizovací cenou, rychlou odezvou, vysokým li-

neárním dynamickým rozsahem a za předpokladu dosta-

-• Í
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tečně rozdílné vodivosti enelytu a mobilní fáze i po-

stačující citlivostí.

řada běžných aniontů (s výjimkou chloridů, fluo-

ridů, sířenu, fosforečnsnů a kyanidů) absorbuje UV

záření v oblasti 195 sž 200 nm a lze je tedy dstego-

vet přímo s vysokou citlivostí UV fotometrickým detek-

torem (např. pro dusičnany se meze detekce pohybují

od 20 do 300 ng/ml). Látky, které v UV oblasti ne-

absorbují, mohou být detegovány nepřímo, obsahuje-li

mobilní fáze létky, které v děné oblasti absorbují

(např. aromatické kyseliny a jejich soli či kvartérní

82ioniové báze).

Potenciometrické, amperometrické a coulooetrické

detektory petří mezi detektory selektivní /12,13/ a

vyznačují se obvykle vysokou citlivostí. Z potencio-

metrických detektorů se využívají iontově selektivní

elektrody, např. ke stanovení chloridů a kyanetanů

/14/ nebo měděné elektrody k detekci aniontů, které

tvoří komplexy a měSnatými ionty /15-17/. Nevýhodou

potenciooetrických detektorů je jejich vysoká selek-

tivita a nelinearita kalibračních křivek. Častěji se

používají voltemperometrické a coulometrické detekto-

ry (např. /18,19/), které se vyznačují vysokou citli-

vostí, širokým lineárním dynamickým rozsahem a mož-

ností miniaturizovat jejich rozměry, takže jich lze

využít s mikronáplňovými a dokonce i kapilárními

kolonami.
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V naáí práci jsae se zabývali analýzou anorga-

nických aniontů metodou mikro-HPLC v reversním sys-

tému a iontovými péry ve spojení 3 vodivoatní a vol-

tametrickou detakcí.

K měření byl použit mikrokapslinový chromatograf

(Laboratorní přístroje, k.p., Praha), který 3e sklá-

dal z mikročerpadla MHPP 21, smyčkového dávkovače 3

vnější (3 jíl) nebo vnitřní (0,5 pl) smyčkou, skleně-

né mikrokolony (150 x 1 mm), obsahující reversní che-

micky vázanou fázi Separon SIC 18, zrnění 5 um, vodi-

vostního detektoru CDLC 1 a elektrochemického detek-

toru EDLC 8 pracovní elektrodou z uhlíkových vláken

/20/ s pomocnou nerezovou a referentní argentchlori-

dovou elektrodou e zapisovače TZ 4200.

Použité chemikálie byly p.a. čistoty od firmy

Lachema, Brno.

Výsledky a diskuse

Studium separace

S mikronáplňovou kolonou obsahující Separon

SIC 18 e mobilní fází obsahující vodný 4 mil roztok

citrónové kyseliny a 30 % methanolu s cetrioidem ja-

ko iontově párovým činidlem/18/ byly zjiátovány

optimální separační podmínky. Byly změřeny závislos-

ti kapacitních faktorů aniontů na obsahu cetrimidu

(od 0,1 do 1,? mU) při různém pH (2,5 až 6,0). Vý-

sledky pro vybrané anionty jsou uvedeny na obrázcích
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I - A e I - B. Jak je zřejmé z obrázků, koncentrace

cetrimidu má výrazný VIÍT na kapacitní faktory T ob-

lasti pH 3,0 - 3,5, kde k prochází minimem (pH 3,0)

a maximem (pH 3,5) při 0,5 mM koncentraci eetriaidu.

Při vyááíeh pH jaou kapacitní faktory na koncentraci

cetrimidu prakticky nezávislé. Dále byla zmořena zá-

vislost kapacitních faktorů na pH a koncentraci cit-

rónové kyseliny při konstantní koncentraci cetrimidu

(obr. II a III). S rostoucím pH klesají kapacitní

faktory, podobně jako s rostoucí koncentrací citróno-

vé kyseliny- Dobré separace studovaných aniontů bylo

dosaženo bučí a mobilní fází, obsahující cetrimid v

koncentraci 0,1 míí se 4 mM citrónovou kyselinou nebo

0,5 mM cetrimid s 8 mM citrónovou kyselinou při pH

kolem 6 a s 30 % methanolu. Kapacitní faktory studo-

vaných aniontů jsou za tSchto podmínek uvedeny v

tabulce I.

Studium detekce

Anionty byly detegovány jednak konduktometrickým,

jednak voltsmetrickým detektorem. Konduktometrický de-

tektor CDLC 1 byl prototyp a byl proto testován. S

redestilovanou vodou a 9 1 mM vinnou kyselinou jako

mobilními fázemi a s různými anionty byly promřřeny

parametry kalibračních křivek, zjištěny meze detekce

a sledován vliv moření (d.c, a.c.) na citlivost ma-

ření (viz tabulka II). Při testování byl detektor při-

pojen přímo k dávkovači. Použitím málo vodivé fáze
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(1 ati citrónové kyseliny) ve srovnání 8 redestilovanou

vedou se snížila citlivost detekce téměř o dva řády.

Měření stejnosměrným proudem je o něco citlivější n«ž

cěření střídavým proudem, avšak při používání orga-

nických mobilních fází bylo nutné používat e.c. měře-

ní, nebot pri d.c. způsobu docházelo ke kontaminaci

elektrod. Kalibrační křivky jsou lineární přes 4 řá-

dy kor.ce&trncí. Měření je ácfcře reprodukovatelné;

pro 5 paralelních čeření při dávkovaném množství

1,0 ug je relativní směrodatná odchylks - 0,6 t>.

1'eze detekce pro studované anionty v optimální mo-

bilní fázi jsou uvedeny v tab. I.

Dále byly změřeny závislosti odezvy konduktone*- .

trického detektoru ns průtokové rychlosti mobilní fá-

ze s zjiští-ny doby odezvy a objeay odezvy. Výsledky

jsou uvedeny na obr. IV s V. Jak je zřejmé z obr.IV,

cčezvs je Boxioální při průtokové rychlosti kolem

C,.'flxl/ain, což je zároveň optimální průtoková rych-

lost pro separaci na použité ndkronéplňové koloně.

Dobe odezvy kleeá s rostoucí průtokovou rychlostí,

objem odezvy sleduje obdobnou závislost jeko odezva

(obr. V ) .

Volť-Qetrickó detekce je použitelná pro enionty,

ktc-r-č se snadno oxidují. Pro dusitany, thiosírsny,

siřičiteny, sulfidy, kyanidy, thiokyaneteny, jodidy,

fosforr.Dny, fosforiteny a fosforieitany byly promě-

řeny hydrodynamické voltemogra. y v rozmezí od •
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do + 1,5 V v mobilní fázi použité k separaci. Výsled-

ky pro vybrané anionty jsou uvedeny na obr. VI. Jako

optimální potenciál (nejpříznivější poměr signálu

k šumu) byla zvolena hodnote + 1,1 V (vs. Ag/AgCl).

Byly změřeny meze detekca pro studované anionty

(viz tabulka I). Jak je zřejmé ze srovnání mezí de-

tekce pro konduktometrickou a voltametrickou detekci,

dosahuje se při voltemetrické detekci vyááích citli-

vostí, zejména pro dusitany, kyanidy, jodidy, sulfi-

dy a thiokaynetany. Srovnatelná je citlivost pro

ani»nty obsahující fosfor s výjimkou foyfornanu,

u něhož je elektrochemická detekce citlivějšíCviz

tabulka 1). Použití voltametrické detekce je ov^em

omezené na reďJcující anionty;, ns druhé r?tnnč ?e

zvýšené selektivita 3 výhodou uplatní při analýze

komplikovaných vzorků, jnké se vyskytují v íivotr.ía

prostředír nebo při nedplné aepnrnci.
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Tabulka I

Kapacitní faktory a meze detekce konduktooetrickéhi

a voltaaetrickáho detektoru některých aniontů

Mobilní fáze: 0,1 alf cetriaid, 4 mM citrónová kyseli-

na, pH 7,1, 30 % methanolu

Anion k meze detekce (ng)
kondukt. voltamet.

N02

I"

S 0 3

2 "

s2-
SCN"

CK~

P0«

PO 3"
po 2P2°6 4"
POa

cr
N O 3 '

so 4

2"
I 0 3 "
BrO3"

cio3"

Hodnoty

2

11

1

8

25

16

2

3

0

,47

,87

,88

,98

,71

.95
,58

,48

,80

(3,
(1£

(21

(1,

(2,

(5,

(7,

(0,

(2,

(9,

k uvedená v

fázi obsahující

kyselin*1 při pH

0,5

6,0

,20)

(,06)

,15)

3D
50)

82)

30)

87)

66)

07)

11

21

12

6

11

16

16

20

159

5

,2

,0

,0

,7

,8

,0

,5

,0

,4

závorkách ••

0,03

0,12

0,9

0,15

6,7

0,05

0,62

19,0

74

6,0

vztahují k mobilní

•M cetriaid • 6 wH citrónovou

• 30 Mth8nolu*
7

• -.5.
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Tabulka II

Testování konduktometrického detektoru CDLC 1

Mobilní fáze/měření

Badestiloraná roda

KNO^, d.c

a.c

řfeuSO., d.c.

KC1, d.c.

1 mlí vinná kyselina

KNO,, d.e.

a.c.

korel.
koef.

0,9792

0,9996

0,9948

-

0,9994

0,9804

směrnice
(nA/ng)

0,11

0,10

0,17

• -

0,47

0,22

mez
deteknv (ng)

0,16

0,42

1,81

0,28

15,5

34,5
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15

10

pH • 3,0

pH - 3,5

0,1 0,5 1,0 1,5 «M

Obr. I - A

Závislost kapacitních faktorů na koncentraci cetriaidu

A - PO A

3" j I - Cl"
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k

3d

20

pH * 3,0

10

0,1

pH » 3,5

pH » 5,5

PH » 6,0

0,5 1,0

Obr. t - B

1,5 all

•• - . i
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NO "

C 1~3-

3 4 5 6 pH

Obr. II

Závislost kapacitních faktorů na pH

Mobilní feze: 0,5 toM cetrimidj 4 mM citrónová kyseline,

30 % methsnolu
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k

20

10

1

so
NO,

Cl

PO,

2-

3-

12 mí J4 a

Obr. III

Závislost kapacitních faktorů ne koncentrnci

citrónové kyseliny

Mobilní fáze: 0,5 oM cetrimid, pH 5,5, 30 % methsnolu.

•v*



(nA)

0,10

0,05
0,1 (ml/min)0 0,05

Obr. IV

Z&risloat oditty konduktonetrického detektoru

um pratokoré1 rychlosti aobilnl fáz«.

proud) tO"-}M Cl"| rcdeetiloraná roda*
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Soba odezvy

(a)
100

Objem odezvy

50-

20

10

0 0,02 0,04 0,06 0,08 (od/min:

Obr. V

Závislost doby odezvy a objemu odezvy nB

průtokové rychlosti •• Podmínky viz obr. IV.



80 nA

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 V

Obr. VI

Hydrodynamické voltamogramy vybraných aniontů

Mobilní fáze: 0,1 mM cetrimid, 4 mil citrónová kyselina,

30 % methanolu; dávkovány 3 pl roztoka: 9,84 x 10"3M CN~,

1,02 x 10"2M N02", 9,89 x 1O"3M S2~, 1,0 x 10"2 U S ^ 2
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BHDr. Jan M i ch • 1, CSc, ŮTB. Hnisek pod Brdy, ČSSR

DÍÍLSÍ AEROSOLY A JÄJICH HBBEZPECKŽ

S* zavedenia bezkelejové mechanizace bylo • po—
krojcovou technológii, která znamená značné ekonomické
prínos/, vneeena de hlupinných dolů i rážné idravotni
riziko* Vznětové notory, kterými jsea důlní necháni2-
•y vybaveny, produkuji značná množství látek, které
jsou života a zdraví nebezpečné • které a již existu-
jícíai riziky s prašnosti a ionizačního záření čaato
způsobuji-vzestup zdravotního rizika nad únosnoo. míru.
Je proto třeba provádět taková technicko-organizační
opatření, aby ohroženi osádky dolu bylo co nejnižší*

V« vjrfukovjřeh zplodinách vznětových motorů «• do-
stává do důlního ovzduší pestrá Skála organických slou-
čenin, od nespálených uhlovodíků, přes nenasycené ali-
fatické slouSeniny po poly aromatické uhlovodíky a znač-
ná množství tak nebezpečných plynných Bloučenin, jako
jsou oxid uhelnatý, oxidy dusíku, příp. i oxid siřiči-
tý* Hornickou činností, přepravou a manipulací 8 mate-
riálen, se dostává do důlního ovsduSÍ značné množství
prachu a na větSině naSich dolů spolupůsobí-i z horni-
ny pronikající radon a jeho dceřinné produkty. Vytváří
se tak

pf?LHÍ AEROSOL

jehož schematickou tvorba vysvětluje následující úvaha:
Pyrolytickými procesy vznikají ve vznětovém motoru
drobné Částečky uhlíku, na které 3e 3orbují organické
sloučeniny ze spalovaného paliva. Vzniklé částice tvoří
zárodečná jádra velikosti řádově 10*"-* - 10"2Mia, kteří
vytvářejí agregáty a aglomeráty a jsou základem části-
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covéh* aerosola* Minerální prach doplňuj* pevnou slez-
ku a&rosola* Jejich kapalnou složku představuj* xejmé*
na v«da, ktará •• do důlní ataoaféry doetává činnosti
důlních mechanizmu* Yzniká jednak při spalování orga-
nic Wh© paliva, de ovxduii *« ala dostává též s pro-
plachovacích rodních nádrží, kterými Jaoa vybaveny pře-
právníkové nakladače a kterýsi výfukové zplodiny proehá-
x*jí. Plynnou aloSka aaroaolů troří vadla rzduchu i
značná mnoíilri oxidu uhličitého (aai 0,9 - 0,6 %) a
oxid uhalnat/, oxidy duaíkn a aalá anožatTÍ oxidu aiři-
čitéha, vzniklého spalování* nafty obsahující síru, Za-
tíaco přítoaoost oxidu uhličitého napřadatavuja rýznam-
nějSI zdravotní riziko, jaou ostatní oxidy zdraví vyso-
ca nabazpačné. linoiatví aotoram produkovaného oxidu
uhelnatého »% podstatní snižuj• konstrukcí notorů a za*
řaxtním katalyzátor* do proudu výfukových plynů* Obtíž-
né j ší jo aituaeo a oxidy dusíku (V>z)v Jajich atnolatvi
aa vo výfukových zplodinách pohybuja v koncentraci asi
0,09 - 0,08 %, což představuja sartolnou koncentraci
těchto oxidů pro livý organianus* Relativní výhodou jo
skutečnost, že T podainkách hlubinného dolu nedochází..
va tillr podstatnějlí oxidaoi oxidu duanatáho na oxid
dusičitý, ktarý jo toxičtější. Poaěr těchto dvou oxidů
aa v důlních dílech pohybuje aai 1 i 8* Mebezpeči oxidu
aiřičitáho tkví zejména v jeho oxidaci oxidea duaičitýa
na oxid aírový, ktarý tvoří a přítomnou vodou kyselinu
sírovou, která so dostává vo formě kapiček do důlního
aerosol**

la většině našich rudných dolů proniká s horniny
do prostor důlního díla radon a vnáší další prvok nebez-
pečný lidském zdraví, totii ionizační záření. Zejména
nebezpečné jo působeni dceřiných produktů radonu, tvo-
řících ••• Jeho radioaktivní* rozpade*. Vznikají povná
produkty radia* A, radios B, radio* C • radio* 0, no*
bezpečná zojaána tí*, !• •• aorbují na pavnýoh čáati-
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•íeh důlních aerosolů a jsou vdechovány de plic* Jeli-
kei sají významný padli zářeni & předávají značnou část
•ré energia plieni tkáni. Reapirabilni je značný podlí
důlních aerosolů* Podle granulometriekýeh rozborů je
90 - 95 * hacty T částicích menších než S ,ua, 60 - 70 *
pod lf/oa, 40 - 50 % r rozaozl 0,2 - 0,6,/um*

AHiLTTDCA TĚLNÍHO OVZDUŠÍ

je dn«s pomérně dobra prepraeoraná* Běžně sa slanovújí
axid uhelnatý, oxidy dusíku a "praänost". Hajdostupnij-
Slad B*todami pro atanoTsnl CO a H0z jo stanovaní do*
takčníai trubičkami; ja oparatirní a ealksa vyhOTUJa
i prašnosti, KaJThodnějil j« oväaa aplikaea instruaen-
tálníeh aatod, pro stanovaní oxidů uhelnatého a uhliči-
tého infračarrané anályzátor j, pro stanovaní N0x eheai-
luainiaeančnl analýza* Probléa, zejména legislativní,
ja stanovaní "praänoati". Současné normativní předpisy
považuji pevnou složku důlních aerosolů za minerální
prach, vzniklý těžební činnosti, a hodnot! jej podle
obsahu krystalického křemene jako fibrogennl prach. To
má jistě své hluboké opodstatněni, protože pravě tato
složka důlníeh aerosolů je zodpovědná za vznik silikóz*
Nalza oviaa přehlédnout celkovou organickou frakci důl*
nich aerosolů, která obsahuje tak nebezpečné, mutagenní
a karcinogenní sloučeniny, jako jsou polyaromatické
uhlovodíky. Vlastní stanoveni celkové organicko frakce
pfináií jistý probléa v toa, že hmotnost vzorků odebra-
ných na skleněné filtry j* zpravidla relativně nízká
a klasická aetoda extrakce a gravimetrického stanovení
auay extrahovatelných látek je aála přesná* Pro detail-
ní analysu organických sloučenin v ealkové organické
frakci ae spravidla provádí speciální odběr umožňující
odebrat vzorek velikosti řádově desítek ag a po ultra*
svatové extrakei aplikovat metodu pŕíaého spojení ply»
nové chroaatografie a hmotnostní spektrometrií*
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Bánské předpisy ukládají dodržovat

nebezpeCnych sloučenin v ovzduSi. Jsou předepsány HPK
pro exid uhelnatý a uhličitý, pro oxidy dusíku, prs
oxid siřičitý, podle podílu krystalického křwaene jsou
předepsány HPK i pro důlní prach. Zvláštní předpisy
platí pro sledováni intenzity ionizačního zářeni T rud-
ných dolech, Koexistuji dosud hygienické předpisy pro
nejvyôäí přípustné koncentrace organických sloučenin
T důlních aerosolech. V roce 1978 navrhl P, Mogan / V
index účinku na zdrarl (Health Effect Index, HEI), kte-
rý do jisté míry vyjadřuje synergický účinek jednotli-
vých toxinů a který je používán pro hodnocení atmosfé-
ry dolů zejména v USA a Kanadě. Z naměřených koncentrací
CO, HO, K>2* SCl2 a r e sP^ r a l >i^ n^ složky prachu vypočítá-
Tá index, jehož absolutní hodnota se pohybuje od 2 Tý-
S*. Do hodnoty 3 je OTzduSÍ dolu r rámci přípustných
koncentraci, T rozmezí 3 - 4 je třeba provést ochranná
opatf-ení k zajištěni zdraví pracovníků dolů, nad 4 je
třeba vyřešit používané mechanizmy a provést radikální
zásahy technického charakteru. Takové předpisy u nás
neplatí a jsou běžné situace, kdy v plnén provozu dolu
se hodnoty HEI dostávají na hodnoty 5 až 6„ To vyplývá
z podcenění, resp. aalé informovanosti o nebezpečí,
které přináší právě organická frakce důlních aerosolů.
V CSSR byl zahájen rozsáhlý výzkumný prograa, jehož cí-
len je vypracovat metodiku hodnocení všech nebezpečných
3ložek důlního ovzduSÍ, monitorovat droven znečištění
ovz.-íuSÍ v jednotlivých sektorech a na určených praco-
vištích dolu, signály počítačově zpracovat a vyslat
přísluSné informace a regulační signály pro řízeni kli-
matizace dolu*

Nezvratnou skutečností zůstává, 2e hornická práce

»
-. í
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T rudném hornictví přináší zvýä*ná riziko

RAKOV 1ST PLIC A

a ž* tomato rizika bud* tř*b*, Těnovat právě takovou
pozornost, jako riziku silikóz. Podlo prác* J. les©
a M. Szôllôsová /Z/ j* ineidene* rakoviny plie a prů-
duáek u horníků z* sladované oblasti až sedainásobná
oproti mažaké popula*i nad 20 lot. Koní dosud přesni
známo, co způsobuj* ttnto hrozivý nárůst. -Via* al«,
že v důlních aerosolech vdechují horníci nezanedbatel-
ná množství karcinogenních látek, že mutagenní aktivi-
ta mnohých polyaromatických uhlovodíků prudce stoupá
p* expozici *xidy dusíku, že s důlními aerosoly se do-
stává do organizmu i nebezpečná ionizační záření dce-
řinných produktů radonu. To vše jisté stačí k vysvet-
lení onoho nárůstu. Navíc ukázaly prác* franesuzských
autorů, ž* nárůst rakoviny plit byl pozorován i u hor-
níků žclezorudnýeh dolů T Loraine, aniž by bylo pozo-
rováno význaanéjSÍ ionizační zářeni v dolech.

Jaká jsou *esty k*

SNÍ5ENÍ RIZIKA

s ohroženi zdraví horníků v rudných dolech s podstat-
ným nasazením báňská b*zkolejová mechanizace? Je tře-
ba předevaím poznat koncentrační \iroven väech nebez-
pečných složek důlního evzduäl. Je prakticky neprove-
ditelná monitorovat koncentrační drovni v3ech Skodli-
vi« na víc* místech v dole a kontinuálna je výhod noc o-'
vat. 3yl* by to nesmírní nákladná a v důlních podmín-
kách J*n tižko proveditelná. Bud* proto třeba poinat
synergická vitahy jednotlivých škodlivin, na základi
experimentálni ijištěných vztahů zvolit monitorování
tich Škodlivin, která představují hlavni zdravotní ri-
ziko m matematicky vyjádřit funkční vztahy koncentrací
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ostatních tak, aby T konečném hodnocení koncentrační
úrovně škodlivin na určeném pracovišti byla co nej-
objektivněji určena míra zdravotního rizika pro osád*
ku dela* Výsledky analytických Beraní bude třeba xpra-
eorat tak, aby se -mohly stát přímým podkladáš pro re-
gulaci, příp* automatizaci větrání re víeeh částech
provozovaného dolu. Snížení rizika »ňže»e tot iž dosáh-
nout jedině snížením koncentrace škodlivin v důlni*
ovzduší pod bezpečnou hranici* A každé snížení je cen-
né, at j i ž je dosaženo vhodnou úpravou vznětových ato-
torů, nabo jejich tiplnýa odstráneniu a elektrif ikací
důlního-provozu* Protože některá další rizika, jako
prašnost a ionizační záření, BaSeae ovlivnit jen zvý-
Senía úrovně větrání na dole, eož přináší fiasto tech-
nické i finanční problémy.

L i t e r a t u r a

/!/ líogan, P., Dainty E. D*; Emissions control Perfor-
mance of Diesel Exhaust Treatment Devices* ACGIH
Symposium on Industrial Hygiene in Mining and Ittn-
nell ing, Denver, listopad 1976

/2/ Icsó, J*, Szôllôsová, H*: Pracov. lák. 86 (6), 294
(1984)
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RNDr.Viktor K a n i c k ý, GPO, závod 05,

Polní 23/25, BRMO, 659 31

ANALÝZA HUD Pb, Zn, Cu IÍETODOU OPTICKÉ EMISNÍ

SPEKTHgMETHIE_S-IKDyKČNÉ_VÁZANÍM_PLAZMATEM

Úvod

Optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným

plasmovým yýbojem (OES-ICP) naSls v posledních desíti

letech Široké použití v analýz* geologických materiá-

lů. Tato aetoda umožňuje stanovení stopových obsahů

s velmi dobrou důkazuschopností a analýzu např. hla-

vních složek silikátových a karbonátových materiálů

s vysokou přesností a správností /I/. Tato práce po-

pisuje metodiku stanovení ložiskových obsahů Pb, Zn,

Cuf Cd a Ag ve vzorcích pclynietuliekých rud z oblasti

Jeseníků. Hlavními minerály jsou pyrit a z užitkových

chalkopyrit, sfslerit a galsnit. Méně význeaně jsou

arsenopyrit, magaetit, kuprit, msrkazit, ryzí aôd,

zl3tc e řídce molybdenit. Hojnou hluSinou jsou slí-

dnaté minerály muskovit, chlority e z živců plngio-

klasy. Dále vzorky obsehují křemen, kalcit, dolo-ait

a akcfeioricky siderit a ankerit.

Stanovení se provádí simultánně na spektrometru

PV 8210/8490 Philips po rozkladu vzorků loušením lu-

Čavkcu královskou. Současně jsou stanovovány teké

spektrálně ruäící prvky Ca, Mg, Ti, Pe a As, eby by-

le aežno provést korekci na spektrální interference

na čarách zájmových prvků.
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POKUSNÁJSÁST

P ř í s t r o j a po.dmíntar analýzy

Paraaetry analyzátoru a podmínky analýzy jsou uve-

deny v tabulce I.

Chemikálie

Argon 3N8 (Moravské chemické závody Ostrava), HNO,
p.s., HC1 p.a.(Lachema Brno).

Zé^obní roztoky v mg.l-1:1Ag, Cu, Pb, Zn, As, Cd,
20 Cs, 3íg. AI, Pe, Ti byly připraveny z chemikálií
p.o. podle ČSN 68 40 60.

Pracovní postupy

Příprava roztoku vzorku

1 g vzorku se rozloží postupným loužením 20 ni 36%
HC1 nejprve 15 oin za laboratorní teploty, 20 min při
zahřívání na 70°C (odstranění As, který spektrálně ru
Si stanovení Cd) a po přídavku 5 ml 65% HNO, ae dále
louží 1 h. Po ochlazení a přídavku 20 ml !!C1(1*1) se
doplní vodou do 100 ml. Roztok se před analýzou pře-
filtruje ultrafiltrea (póry 1,5-2,5/.um).

Ověření správnosti rozkladá

Počáteční loužení vzorku v HC1 bez přítomnosti
KNO- bylo voleno z důvodu zobránftní oxidace sulfi-
dické* síry s následným možným srážením PbSO.. Po pře-
vedení Pb do chlorokomplexů a Částečném odstranění As
ve form* těkavého AsCl, (z důvodů Interference As na
analytické čáře Cd) se přidává HNO, pro dokončeni
rozkladu.

Stabilita Af v roztoku ve formě chlorokoaplexu byla
sledována na souboru 57 vzorka • obsahy 0,03-8 ,ug.
•«l" Ag v 1,2M HC1 po dobu 6 měsíců, koncentrace na-

r
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měřené v měsíčních intervalech plamenovou AAS byly
testovány Wilcoxonovýra testem, přičemž nebyl zjištěn
statisticky významný úbytek Ag. Správnost rozkladu
byla dále ověřována na vzorcích JAM /2/ metodou pla-
menové AAS.

Výběr pracovních podmínek zdroje ICAP

Stanovení Pb, Zn a Cu v rudních vzorcích je poža-
dováno od koncentrace 0,01%. Tato hodnota neklade
extremní nároky na detekční schopnosti metody,neboi
je podstatně vyšší než meze detekce a meze stanovi-
telnosti v reálných vzorcích. Stanoveni Cd (od 0,0015©
a především Ag (dd 1 ppm) viak vyžaduje podrobnou
optimalizaci pracovních podmínek zdroje ICAP, nebol
i v rozsahu analytické zóny /3/ výbojového kanálu
existují rozdíly v citlivosti S (tj.velikosti směr-
nice kalibrační přímky) a v hodnotách poměru signál/
/pozadí (S/B), které určují mez detekce měření.

Pro stanovení Ag byla proť, provedené optimaliza-
ce příkonu do plazmatu P (2 lirovně), průtoku nosného
Ar F„ (5 a 2 Úrovně) a vzdálenosti středu pozorované
oblasti analytického kanálu od horního okraje induk-
ční cívky h (3 úrovně) metodou největšího spádu.Opt?
malizačním kritériem byla koncentrace ekvivalentní
pozadí (BEC), což je převrácená hodnota poměru (S 5)
při zachování nebo nepodstatném snížení maximální ci-
tlivosti s. Pro h « i 6 m m a P * 1 t 3 k W byly změřeny
závislosti S » f{ř\.) a BEC = f(F„). Minimální hodno-

c -1
ty BEC (obr.I) bylo dosaženo pro F c * 1,32 l.min .
Pro tento průtok byla sledována závislost S a BEC
na h a P e posléze při h = 20 nm a P » 1,1 kW bylo
opět hledáno minimu* závislosti ne Fe. Nalezené opti-
mální podmínky byly použity jako kompromisní pro si-
•wltánni stanovení ostatních prvku. Hodnoty BEC a me-
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zí detekce za těchto podmínek Jsou uvedeny v tab.II.

Interference

Analytický signál ze zdroje ICAP je ovlivňován
jednak spektrálními interferencemi prvků osnovy, jed-
nak ostatními interferencemi.

Ostatní interference osnovy spočívají ve zvýSení
nebo snížení čisté, tj. na pozadí a spektrální vlivy
korigované intenzity čáry analytu ve srovnání s čis-
tou intenzitou annlytu, naměřenou v roztoku bez in-
terferentů. K výraznému zvýšení analytického signá-
lu dochází především za přítomnosti nadbytku snadno
ionizovatelných prvků v oblasti počáteční radiace,
tedy v oblasti analytického kanálu pod analytickou
zónou /4/ (blíže k indukční cívce). V analytické zó-
ně, z níž je obvykle analytický signál snímán, je
pozorován malý pokles (/ 10%), vyvolaný pravděpodob-
ně ovlivněním netermického excitačního mechanismu
v této oblasti výbojového kanálu a také změnou fyzi-
kálních vlastností analyzovaného roztoku vysokými
koncentracemi doprovodných prvků, kyselin a solí ta-
vidla /5/. Vzhledem k tomu, že roztok je transporto-
vén do zmlžovače peristeltickou pumpou, která elimi-
nuje vliv proměnné viskozity na účinnost sání zmlžo-
vače, dochází zřejmě k ovlivnění signálu v procesu
tvorby a transportu aerosolu /6/. Pro vysoce přesná
a Správné analýzy (s £ 1$) lze tento vliv vyloučit
pouSitía porovnávacího prvku, v ostatních případech
postačuje modelování osnovy kalibračních roztoků.

Pro popisovanou metodiku byl ověřován za podmínek
analysy vliv Pe v koncentračním rozsahu 0-10000 ,ug.
.ml Fe a vliv AI * rozsahu 0-6000,ug.ml AI n»
signál lyUg.al Ag. Koncentrace kyseliny byla ve
všech roztocích udržována konstantní (1,2 M HNO,).
Po odečt«nl pozadí Sáry Ag • • případi sledování r

?
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vlivu Fe navíc po korekci spektrálního ovlivnění čá-

ry Ag byl zjiStěn lineární pokles signálu Ag v celém

použitém koncentračním rozsahu Fe a AI. Snížení před-

stavuje přibližně 3% * neovlivněného signálu Ag na

1000/Ug.ml ruSícího prvku. Snížení vyvolané rozto-»

kem obsahujícím současně Fe i AI je menší než součet

vlivů samostatných prvků. Interference tedy není adi-

tivní.

Podobný vliv lze tedy očekávat i v případě ostat-

ních interferentů (Ca, Mg, Ti) a analytů (2n,Pb,Cd,

Cu). Vzhledem k tomu, že koncentrace rušících prvků

osnovy zřídka překračují'hodnotu pOO ug.rrjl" v analy-

zovanéa roztoku,nebyl tento vliv vzhledea k požedova-

né správnosti stanovení vyloučen ani modelováním os-

novy kalibračních roztoků přídavkem doprovodných

prvků o vhodné koncentraci. Modelování by bylo vzhle-

dem k velmi variabilní osnově vzorků (vápence, dolo-

mity, pyrit, silikáty otd^ obtížné a navíc by sprá-

vnost kRlibrace byla ovlivněno spektrálními interfe-

rencemi doprovodných prvků nn čfiróch análytů. F M

extrémních koncentracích doprovodných prvků byly roz-

toky vzorků pro opakovanou nnnlýzu vhodně zředřny.

Koncentrace HC1 byla udržována konstantní d,2mol.l" )

ve vzorcích i kalibračních roztocích, nebol s jpjí

rostoucí koncentrací signál rovněž klesá ,7. .

Na rozdíl od vý5e popsaných, tzv.nultiplikativ -

nich interferencí (tj.interferencí, jejichž velikost

je závislá na koncentraci analytu i interferentů &

vlivy jsou v interakci) lze spektrální (aditivní)

interference korigovat pomocí jednoduchého algoritmu

c S , j s ctt,;J
i=1

kde Cg . je skutečná, na spektrální vlivy korigovaná

koncentrace j-tého amlytu, c u . je koncentrtice ' ;



142

3-tého anály tu odečtená z kalibrační závislosti, c,
jsou koncentrace jednotlivých iuterferentů e a...
ásou korekční faktory. Korekční faktor a.s udává
zdánlivou koncentraci j-tého anaiytu v ,ug.ml ,
které odpovídá signál 10000,úg.ml~ i-tého interferen-
tu,- měřený na analytické čáře pro j-tý an sly t. Tento
algoritmus je součástí řídícího a vyhodnocovacího
programu CESPEC (Philips).

Ze zářivých ruSivých vlivů se uplatňuji ve spektro-
metru PV 8210 jak interference homochromní (koinciden-
ce der enalytu a rušícího prvku, částečný překryv čar,
blízký rozptyl záření intenzivních čar), tak hetero-
chromní (záření některých mimořádně citlivých čar,
předevgím Ca a Mg, rozptýlené na mřížce, neoptických
površích ve spektrometru, zrcadlech a fotonásobičích
a ovlivňující.tak i oblasti spektra od rugící čáry
značně vzdálené).

S ohledem na typické složení osnovy geologických
vzorku je nejvážnějším zářivým rušivým vlivem jednak
heterochromní rozptyl od čar Ca II 393,3 a Ca II
396,8 nm, který zvySuje pozadí použitých analytických
čar Zn, Cd, As a Pb, jednak heterochromní rozptyl od
čar Mg II 279,5 a Mg II 280,3 nm, který se uplatňuje
na týchž čarách s výjimkou čáry Pb, kde se jedná o
rozptyl homochromní nebo o rušení křídlem rozSířené
čáry. K ověření zdroje interferencí sloužily řádové
filtry přístroje PGS-2. Úpravami v kameře spektro-
metru (nepř. pokrytím «eoptických povrchů nereflek-
tujícími povlaky, použitím clon a tunelů pro omezení
odlesků od fotonásobičů) se nepodařilo heterochromsí
rozptyl odstranit, proto se předpokládá, že jeho
hlavijím zdrojem jsou vady ryté mřížky. Závislosti
zdánlivých koncentrací Zn, Cd, As a Pb na koncentra-
cích Ca a Mg jsou nelineární a řídí se mocninným
vztahem _ t „ b
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kde c- . je zdánlivá koncentrace j-tého anslytu,

k< ,. postihuje rozdelení intenzity iontových čar Ca,

Mg ve spektrálním přístroji a závisí na citlivosti S

jednotlivých analytických Car (Zn, Cd, Pb, As) a

b / 1 je exponent přibližně stejný pro vSechny rušené

kanály (b * 0,6 až 0,7).

Protože progras CESPEC umožňuje prováděni korekci

pouze těch spektrálních interferencí, které j3ou li-

neární funkcí koncentrace interferentu (rovnice ( H ,

a, . = konst.), bylo nutno provést některé úpravy v mě-

řící ústředně a v programu CESPEC definovat pcaocné

kalibrační funkce Ca a Mg, které poskytují formální

koncentrace, na nichž jsou zdánlivé koncentrace ana-

lytú již závislé lineárně 8/.

Prakticky úplného odstranění heterochroainího roz-

ptylu Ca bylo dosaženo umístěním obráceného interfe-

renčního filtru Ca 395 (Acton Research Corporation)

před vstupní Štěrbinu spektrometru. Pří propustnosti

tohoto filtru 0,5$ při vlnové délce 39^ na zanikly

spektrální interference Ca no čnróch Zn, Cd, As, Pb,

zastal zachován pouze vliv překryvu 3lnbych čsir Ca

ô čnrami Cu a Ag. 2 horaochromních interferencí Je

nejzávař.nějSí vliv Mg na čiíru Pb n kolncidence čáry

A:; I 228,812 s čarou Cd I 228,802 nm. Interference

Cu I 213,857 nra nn Zn 1 21 3,8í3tí9 ny nebybi při obvy-

klých koncentračních pouPrech v reálných vsorcírh

pozorována. Přehled koincidencí a částečných rprktrnl-

ních překryvů je uveden v tabulce 111. PrehleJ korek-

čnlch foktorí a, . je uveden v tnbuleft IV. Místo ťnkto-

rn\ pro korekci vlivu r.-zptýlewť-ho záření C« a l!g ^sou

v této tabulce uvpdei\y pouze zdánlivé konerntrnoe,vy •

volané přítomností 1000 ug.ml" Co, í>00 ug.al" íig,

nebol použité korekční faktory jsou vztaženy k forraól-

ním koncentrácia n neposkytují představu o velikosti

VliVU. r
7

-• .5



144

Kalibrace

Kalibrační funkce pro všechny prvky vyjna Ca a Ug

jscu v celém sledovaném oboru koncentraci lineární.

Ověřené rozsahy linearity a koncentrace prvkô v kali-

bračních roztocích jsou uvedeny v teb.V. KelibraSní

funkce pro Mg a Ca jsou lineární do lOO/Ug.znl" Mg

e 1 500 .-ug.ml" Ca. Jiad tyto hodnoty se funkce zakřl-

vují k ose koncentrací a v programu CESPEC jsou apro-

xifltjvéľiy polyg.nem o 12 (Mg) a 10 (Ca) úsecích.

Kalibrace se provádí před zcčátkem měření nejméně

0,5 h po iniciaci výboje a při vyznecsné změně naměře-

ních koncentrací pravidelně zařazovaného kontrolního

vzorku, obvykle po 10-20 vzorcích.

}£*Zf g-.^royitelnc-sti v ředinách rošt/cích

Ze KvenLitetivní výsledky se považují obvykle hc-

dnoty koncentrací zatížené chybou _/ 10% /9/. Hodn^tB

koncentrace, na jejíž úrovni je dcseženo této chybyt

se označuje jakc mez stenovitelnosti c_ /SilO/ e

v Jistých roztocích je rovna pětinásobku aeze detek-

ce c r. Ze přítomnosti n spektrálních interferentů
Li

o koncentre-cích c. G korekčních faktorech a.., je

uiez sten^vitelnosti déna /10/ vztahem (3)

c. _, = ̂ c . * v. ( 2 1 e c t ) . s . (3 )

kde v je tzv.prshová hodnota selektivity /10/tkte-
rá n'f.l'ývú v případ? polychromótoru s dobrou opticko-
-zic-chíärjickou EtBbilit :•.. hcdnoty t . Hodnoty aiezí sta-
novitelr.'jsti ze^ îových prvků a As v modelovém rozto-
ku a po přepočtu na pevný vzorek jsou uvedeny v ta-
bulce 11.

-• f
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ncst a dlouhodobé opakovatelnost stanovení

Sorávnost metody byla ověřována na rezortních

srovnávacích vzorcích E 27 e£ E 30 /2/. V tab.VI.

"isou uvedeny intervaly spolehlivosti doporučených /2/

e stanoveních průměrných hodnot končen treeí zájmových

r̂viríu Relativní eaěrodntná odchylk?-- s udává dlouho-

dobou opajcovetelnoet (3 roky), určenou z 51 stanove-

ní.

Závěr

Byle vypracována metodě stanovení Pt,Zn,CutCd a

Ag v polymetalíclcých rudách pomocí ICP-OES. Byle

prolézáno, že podstatný vliv na detekční schopnost

prístroje má stabilita generátoru ICP, volbě praco-

vních podmínek zdroje ICP, rozliSovecí schopnost

spektro&etru 8 složení reálných vzorků.
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Tabulka I

generátor

plazmová

hlavice ,

Dříkon

průtoky Ar

(l.ain"1)

Přistroj

PV 8490

tor 2, z

a podmínky analýzy

zdroj ICAP

Philips,50MHz,0,7-2,OkW,

kompaktní celo křemenné, Philips

přesah nad indukční cívkou 3 ma
• ̂ ÍW
vnější

zrnový 0

plazmový 16,3i prostředni

.43: nosný aerosolu 1.32

induk-

typ 36

pla-

zaliovaci a

transportní

systém

odběr
roztoku

pravoúhlý zmlžovač s PTPE kapilárami

vzájemní nastavitelnými, válcová mlžná

komora a kulovou překážkou v trase

aerosolu /1 f /, •

perlstaltickou pumpou (6 válečků)

2.1 al-min""'

pozorovaná 4 mm vysoká*vymezená mezlclonou, střed

oblast oblasti 20 mm n-ad horním okrajem ln-

duktoru

spektrometr

polychromátor PV 6210 (30 fixních kanálu) a detektor

PV 8280 nastavitelný • rozsahu
195-670 na

recip.lin.disperze

iíře sp.intervalu

odlesk

0,555 nm.am"1

0,028 na (Lřád)

oři 450 na O.řád)

detektory ľ fotonásoblCs 11
sobrasenl sférickými čočkami s aesisobrazenlm,do
yýboJe mřížky se zvltJjnlmfi. 1
mířeni 60 s proplaeh systému rostokem vzorku

s 15 s intejtrace signálu
spracovaní •
výstup dat

mířící ústředna PY 8650 t minipoílta*-
e«« P655M Philips, dálnopis
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Tabulka II

analytická
čáre

X (na) (

Zn I
Cd I
As I
MglI
Pb I
Fe I
Call
Cu I
Ag I
JilJ

213,8
228,8
234,9
280,2
283,3*
302,i"
315,8"
327,4
338,2
368.5

Použité
hodnoty

BBC

/ug.al"1)

0,17
0,10

11
0,02
1,8
0,42
1,3
0,03
0,20
0.30

analytické
BBC, c. a

í /ng.ml"1)

0,03
0,02
0,40
0,001
0,05
0,02
0,05
0,002
0,001b

0.01

cáry,

roztok
(/ug.al"1

0,24
0,55
5,3

2,5

0,01
0,06b

>
pevný vz.

) ( / Ug.al' 13

0,0024
0,0055
0,053

0,025

0,0001
0,0006b

Poznáaka:
a - druhý M d spektra
BKC - koncentrace ekvivalentní pozadí
c. - aez dttakca T čistéa roztoku, dtfonoraná jako

dvojnásobek sairodatné odchylky blanku (1,2MHC1;
c D - aez stanoTitelnb«ti T aodelovéa roztoku obsahu-

jícía (T/Ug.al"1): 300 Fe, 200 Ca, Hg, AI,
20 Ti, 10 As.

b - této hodnoty je dosazeno s korekci na pozadí



Tabulka H I
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Přehled Icoincidencí a částečných
spektrálních prekry.-!!

růžená
anal

%
Zn
Cd

As
Pb

Cu

Ag

.čáre
(ran)
I
I

I
I

T

I

213,
228,

234,

8018

964
293,3069x2

327,

338,

3962

2891

I

I
I
I

ruSícl
Fe

213.S5S9
228,7248a

228,763a

235,0399
11283,3100

263,3400
11327,3499

I
I
I

327,4453*
338,36988

338,3980*
336.24C9

I I

Sára (na)A.
Ti O3tatní

213
zdvih

I
I I

I

11
I

234
283

327

338
338

,92'y Gu I 213,857
pozadí As I 223,812

,994
,2160

,4047 Ca 327,39t>e

,376 í
,2312

Poznámko: o - ruftenl křídlem rozSlřené čáry se proje-
vuje Jen při vysokých nadbytcích inter-
ferentu.

•• í
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Tabulka IV Přehled korekčních faktorů B H
* v

a zdánlivých koncentrací c„ ̂

ruflený
prvek

Zn
Cd
As
Pb
Cu

ruäící
?e

2
.1,5
58
38

L. 0,1
0 , 3

prvek,fakte

Ti

u
80C

57
4 ^

21

r

z
,
0

7
4
0
0

y a. , a koncentrece c_ .

*£ i** A

, 6 a 0 ,2 a

, 6 a i

, 8 a -

, 4 a 5,1
,J 0,2

,2

As

-

350

-

-

-

Poznémlca: Paktor a. udívá zdánlivou koncentraci

j-tého annlytu v ug.al , které odpovídá

signál 10000 ug.mi"4 i-tého intprfer»nt i,

m#řený na annlytlcké 56ře pro J-t;> ?!iu>lyt.

a - zdánlivé kcnccntr^c© c, , v Ujj.iil"

enulytu, vyvol«né prítosiností 1000 :'g.

.ml" CH, po zavedení lnterfprpnčního

filtru Cn 39^ byly zcela *liainovAny

b - zdánlivá končentrac* c_ ., vyvolaná

prítomností b00 ug.al ' Mg

Tabulku V

príbeh
funkce

prvek

i Linearito knllbruCních ft

lineární nejaénc do

300
Pb,ZnfCu,Cd,Ag

1000
Pe

200
Ti As

nelinertrni
o.i

1-00 1-00
C P Urf

Tnbulkíi V b

ros tok

t
2
3
4

bed
kMvkT
dolní
horní
horní
horní

Sloiftní

O Pb,Zn
150 Pb,
1500 Ca
20 At

knl

»Cu,

lbr«5ních r

c
.ml"'>
Cd,Ag,A$,Cft

Zn,Cu, 5 Cd, 1
,Fe, 400 Ug, 40

A«;
Ti

,Ft,Ti(bl».nk:



'Tabulka VI Správnost a dlouhodobé opakovatalnoat atanovaní Pb, Zn, Cu, Cd, Ag
va srovnávacích vtorclch JAM /2/

Anályt Statia-
tiek«
odhady

Srovnávací vorky JAM, c {%)
X 27

•randica
X 28

Kutná Hora
S 29

B>Štiavnica

L(x)
hie)
• i%)

1,55-1,61
1,151-1,63

6,3

0,066-0,072
0,065-0,071

12»3

1,38-1,42
1,33-1,43

5,5

* B 30
Hor.Btntíov

1,69-1,75
1,67-1,7?

6,0

*
ta

ed

L(x)

L(c)

L(x>
L(c)

Lix)

4,71-4,89
4,70-4,94

6.3
0,57-0,61
0,58-0,62

0,025-0,027
0,027-0,031

10,8

0,054-0,056
0,050-0,060

1,84-1,92
1,84-2,00

7t1
0,61-0,63
0,62-0,68

6,6

0,015-0,017
0,018-0,020

23

(177-183)x1O"4

(170-230)X10"4

6,7

2,65-2,73
2,67-2,85

5.7
0,157-0,163
0,156*0,164

5,7

0,016-0,018
0,018-0,020

11,0

(13,4-14,6)x10"*
( 1 2 - 1 8 )x10"4

15

3,67-3,79
3,61-3,83

5.6
0,051-0,053
0,053-0,057

6,5

0,014-0,0(6
(145-155)x10*4

9,2

( Í 3 , 4 - 2 4 , 6 ) X 1 0 " 4

(21 - 29)x10"4

9,5
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Poznámka k tabulce VI
I»(x) j-> interval spolehlivosti prúmérné hodnoty

koncentrace stanovená metodou ICP-OES

y, OrL(x) » x ±

Jede s je směrodatná odchylka koncentrace, t
je Studentův koeficient pro V * 50 (n *» 5D,

;1e hladina významnosti (0,05)*
L("č) je interval spolehlivosti doporučené hodnoty/2/

pro n « 7 Í Ä » 0,05
s r je relativní směrodatná odchylka (n*51), posti-

hující dlouhcdobou opakovatelnost stanovení

-. Í.
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O
log BEC

-0,5 -

-1,0 -

\ J i 2,0
09 1,32 Z016 2 2 p t i t 2 1^5

^( l/min) h (mm) POM %,Ps\$ kW

F =1,32 l/min
•V
hs20mm

Obr.I
Postup optla«lÍMe« utodou n«Jr#tšího spádu, použi ty
pro Tyhl«dání prmcoroích podaínck ICP, při nichž j« do-
•«t«DO o* á lepil botooty BR. Optimálni podalnky d»ou
v grafu Tyxn«6«ny (crchovaoou srislou Carou. Postupný
prechod c výchozích podmínek a£ ke konečnom i* vyzná-
Cen Todorovnyai preruioraoyai Čarami .# log S O l o« B E C

•v ?
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RNDr. Miloslav R o u B a 1, tiVB Mníôek p. B.
RNDr. Jan V o r 1 í č e k, CSc., tfVR Mníěek p. B.

Kubánské laterity jako referenční materiály by-
ly v zeních RVHP a některých nesocialistických stá-
tech analyzovány v letech 1983 - 1985. Po geologické
stránce je jejich odběrová zóna z lokality Hicaro
/Oriente/ charekterizovéna zvětralými vrstvami serpen-
tinitu Mg 6/Si 40 1 0/. /0H/ e > které představují převlá-
dající typ limonitových rud /HPeO,. x HgO/ s vysokým
obsahem Fe a se slabě nabohaceným niklem.

Mineralogické složení těchto referenčních mate-
riálu je v poměru: oxidy a hydroxidy Fe 83 %, jílové
materiály 6 %, chromity 5 %, serpentinity 3 *, manga-
nové rudy 1 %, magnetit 1 %.

Pro stanovení jednotlivých eložek těchto refe-
renčních materiálu bylo nutné nejdříve prostudovat
otázku rozkladů vzorku, nebol chemická analýza toho-
to typu rudy nebyla dosud nikde publikována.

Pro sledování kvantitstivnosti rozkladu vzorku rs
ferenfiního materiálu byla prostudována řada různých ty
pů směsí anorganických kyselin a tavidel. Kvantita t v/n
rozkladu byla při stanovení Fé sledována titračně a
při stanoveni Ni a Co byla měření prováděna na AA S ,>:!->
byl roztok vzorku zmlftován do oxidafiního plnrcens >.-;.
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len - vzduch při vlnové délce 232 na na přístroji
VARIAN AA-1473 (Austrálie).

Pracovní postup je následující: navážka 0,500C g
vzorku se rozloží v kádince s kyaelinou nebo aměsí ky-
selin. Po odpaření vzorku do sucha se zbytek rozpustí
v HC1 (1:3). Nerozpustný podíl se odfiltruje filtrem
bílá páska* ľiltr se prosný je minimálním množstvím
dest. R2O a spálí v platinovém kelímku. Zbyly obsah
kelímku se eventuelně vytaví. Tavenina se vy louží ve
filtrátu a takto získaný roztok se převede do odměrné
baňky na 100 ni a doplní dest. H 20 na objem a roztok
vzorku se měří na AAS.

Přehled dosažených výsledku kvantitativnosti roz-
kladu lateritu je uveden v tabulce I. Z těchto výsled-
ků vyplynulo, že nejvhodnějším způsoben rozkladu je
rozložení smôei HC1 + HNO,(3:1) a tavení zbytku s

Pro požadované stanoveni jednotlivých prvků v la-
teritu bylo použito viech dostupných analytických me-
tod. Při analýze vzorku byla vždy prováděna čtyři pa-
ralelní stanoveni.

a) stanovení SiO2: Vzorek so kyselinově rozloží, ne-
rozpúštny posil se vytaví v Pt kelímku s bezve-
dým uhličitanem sodným. Po vyloužení taveniny a
HC1 (1:3) ao dehydratace SiO2 provede s HC10^«
Z rozdílu hmotnosti kelímku před a po edkouřenl
SiO2 a HP so vypočte obsah oxidu křemičitého*

b) stanovoní Po colk.: Po rozkladu 0,3000 g vzorku
lateritu s kone. HC1 se nerozpustný podíl dotaví
v Pt kelímku a K2S2°7* Zchladlé tavenina so vy-
leuží vo filtrátu, roztok so oxiduje (NH 4) 2S 2O 6

» Solos* so vysrali jak* F e í O H ^ •» rozpuštění
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hydroxidů se železo stanoví metodou Peany-Knop.
c) stanoveni hliníku: Navážka vzorku se vytaví va

stříbrnéa. kelisuiú s NaOH. Tavenina ae vy louží
dest. H 2 C Roztok se zfiltruje a další postup je
shodný se známou metodou SAJO.

rt) stanovení titanu: Vzorek lateritu se v platinové

misce odkeuří s kyselinou fluorovodíkovou a H2SO^
(1:1). Zbytek ae vytaví s K 2S 2O 7, pc ochlazeni
se tavenina vylouží v HC1 (1:2). Alikvotní část
roztoku se zneutralizuje, přidá se 1 ni HC1
(1:1), kyselina askorbová, roztok kyseliny chro-
aotrópov* % aravenčanovy" pufr. Po lC minutách
se fotometruje při 670 nm»

e) stanovení arsenu: Navážka vzorku (5g) se rozloží
konc. itíííí, a K2SC^ (1:1). Vzorek ae nechá 2x od-
kouřit do dýmů oxidu sírového. Roztok se převede
a HC1 (3:2) do destilaCní aparatury a oddestilu-
je se cca 203 ml roztoku, který se ztitruje 8
0,01 N KBrO, za indikace bodu ekvivalence ampe-
ronetricky.

f) stanovení síry spalitelné: Navážka vzorku se spá-
lí v proudu kyslíku při 125O°C. Vznikající oxid
siřičitý se stanoví jodometricky.

g) stanovení oxidu hořeSnatého: Vzorek se rozloží
v teflonovém kelímku se saTaí kyselin (HP + HNC.
• HCIO^) do bílých dýmu. Zbytek se rozpustí v
HC1 (1:1), hořčík se oddělí urotropinem a stanoví
se chelatometricky.

h) stanovaní Na2O, K20, CaO, Ni, Cr, Co, SJn, Pb, Zn
Vzorek se po uplnéa rozkladu am*si kyselin <HF *
HC10.) a následném dotovaní s K2320- převed* s
HC1 (1 + 9) do 100 al odalrné baňky. Jednotlivá
stanovení se pak provedou na AAS.
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Chemickeu analýz*u referenSníbe materiálu Kubán-
ského lateritu se zabývaly laborateře BLR, Kuby, MLR,
MoLR, NDR, PLH, SSSR a ČSSR /2/. V tabulce III jsou
•hrnuty dosažené průměrné výsledky analýz z jednetli-
vých státu a porovnány 8 výsledky dosaženými T ÚVR,
V tabttice IV je uvedeno porovnání ŮVR a průměrnou
hadnatau věech siíčaatnéných laborataří.

2 provedeních chemických analýř yzerku Kubánské*
h« lateritu L-3, kt^ré byly provedeny v lab»rat#ři
Ústavu pra výzkum rud vyplynula, 2c použitý pracavnl
paatup, a ta jak v razkladu vzorku, tak i vybraných
analytických metad byl v poravnéní d aatatnimi laba-
ratařemi RVHP plně vyhovující.

/I/ Vorlícek J.t Kopanica M., Chudačíková H.: Sta-
novení niklu f Kubánských lateri-
tech metodou adsorptivní valtamet-
rie, RUDY 12, 34, str. 368 (1986)

/2/ Pimentel Rojas F.: Eatudio sobra la elaboracian

y uses da las nuestras patro-
nos de rocas y ainerales en
la quiaica analitica, Kandi-
dátská disertační práce, Pří-
rodavědocká fakulta U. K.,
Praha 1986.



Tabulka I - Sledování rozkladu lateritu L-l

hledaná složka

ř . 2 o 3

Mi

Co

kyselina

HC1

HC1

HC1

-

HC1

HC1

HC1
... ..

aais kyselin

-

n\t x • nnu.

HP • HNO3

-

HC1 + HHO3

tavidle

-

mm

-

HC1 * HNO 3

L . ._

-

<2S2°7

nalezeno %

75,46

75,26
75,32
75,22

1,104

1,17
1,14

0,0-/6

0,076

0,077



analytovaný
pnrtk

sio2

r«2o3

S. 1.(1000*0

H20*
H 2°"
U2°J
C P 2 O 3

m (Hci)
Wi (RXO3:HC1)

It i (RfO.,:HCl)

c«
T i O 2

HttO

Tabulka I I . -

1

2,722

75,25
11,11

9,91

2,44

3.77
2,72

1,096

1,185

1,090

0,079

0,118

0,68

2

2,768

75,00

11,12

9,68

2,33

3,75
2,63
1,111

1,159

1,26

0,078

0,121

0,71

Chtaická an

3

2,693

75,41

11,10

9,77

2,39

3,62

2,63

1,29

1,169

1,05

0,076

0,123

0,68

•lýf

4

2,724

75.20

11,10

9,81

2.35

3,70

2,70

1,105

1,170

1,15

0,073

0,118

0,70

lattrita

9

2,727

75,22
11,11

9,79

2,38

3,71

2,67
1,150

1,171

1.14
0,076

0,120

0,69

•nul. aefvda

•álktrl

titraflné

titrnčně

AAS

AAS

AAS

DPP

AAS

f*t«metri«

AAS

S



Pakrač«TÍnl i

analjsavaný prrak

GttO

M«2O

V
Za

Fb

Ctt

Sápal. (1250*0
áa

CaO

Pt2O3 (HCl)
Ca (HCl)

1

0,627
<0,01

0,16

0,019
0,078

<0,005
0,005
0,081
0,001

0,089
75,34
0,076

2

0,622
<0,01

0,105

0,035
0,071

<0,005
<0,005
0,079
0,001

0,083
75,45
0,076

3

0,623
<0,01

0,100

0,029
0,106

<0,005
0,006

0,075
0,001

0,082
75,34
0,076

4

0,625
<0,01

0,101

0,025

0,085

< 0,005

<0,005
0,081
0,001

0,084
75,72

| 0,078

0,624
<0,01

0,116

0,027
0,085

<0,005
0,005
0,079
0,001

0,084
75,46
0,076

anal* aatuda

titraCn*
AAS

AAS

AAS

AAS

AAS

AAS

titračni
tltrafini

titraSni

titrafina
AAS



162

M

0
em

Ž
otm
o

S
•O

itu

?*•

|
e*
i

M
H

•»
«•
v

ň

o
?•H
(H
V

SJ

•
i
f-í

3
1

|
5

P3

SS
R

t >

os
CO

to
co

oss
9

1

1

a

*afr

Ol
tŕt

_

O l

<n
«

»n•T)

m

52
,7

7

S
Ol
m

3

53
,7

1

iS ^

00

,8
1

O l

O t
r-

CO
O l

O l

O l

1

t
w

1

** *s

jj

•ľ*"

i-T

r-*

\O
00

1

r*

1,
13

o
r*

,1
86

r i

1,
21

»^

S i

t -
o^
o

c-

O*

o
•ko

1

t -

o
0,

05
0

,0
50

o

,0
76

o

0,
07

2
1 

(A
AS

)

•H
O

,0
6

o

Î>
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PokraCoyání:

analyzovaná
•laika

P2°5
(fotoaatrie)
CaO
(AAS)

(AAS)
x.I . (1250*)
(vážkové)
UnO
(AAS)
Cr20
(AAS)
TiO2

(fotometr.)

(titraCnS)

% hodnota analys laboratoří jednotlivých atátů
BLR

0,017

0,57

11,00

0,84

2,77

0,107

3,83
i

Kuba

0,016

0,025

0,69

11,47

0,82

2,98

0,11

3,69

MLR

0,014

0,26

0,78

11,46

0,80

2,86

0,22

3,64

MaLR

0,029

0,65

11,76

0,70

-

0,14

-

NDR

0,12

0,077

0,71

10,96

0,21

2,60

0,108

3,10

PLR

*<•

11,44

0,80

2,71

0,122

3,80

SSSR

0,035

0,010

0,68

11,26

0,77

2,44

0,11

3,80

CSSR

0,021

0,020

0,69

11,04

0,81

2,67

0,099

3,50

IJVR

0,010

0,63

11,11

0,69

2,67

0,12

3,71

ON
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Tabulka I ?

P % c . l k
Ni
Ct •
M.2O

v>
HjO*
3
CaO
UgO
s.i.
MnO
Cr2O3

IÍO 2

A12O3

sio2
i Cu ,

Pb

ÚVB (ft)

52,54
1,17
0,076
0,11
0,027
9,49
0,078
0,010
0,63

11,11
0,69
2,67
0,12
3,71
2,72
0,0050
0,004

0 aatatnleh laboratoři %

52,94
1,165
0,066
0,065
0,045

10,72
0,080
0,030
0,66

11,30
0,79
2,72
0,114
3,71
2,75
O,OC45
0.C05

pr&airná
•dchylka

- 0,40
• 0,005
• 0,008
• 0,055
- 0,018
- 1,23
- 0,002
- 0,02
- 0 , 0 5
- 0,19
- 0,10
- 0,05
+ 0,006

0,00
- 0,03
+ 0,0005
- 0.001
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Vo&Tiar, CVJT FJ7T Centrální - ikrotrono-

Pr-i.a 1, L*ehová 7

PRO

\V pT.ledr.ícr. d e s e t i , p~t:v:cti I^.techr.p i-sp-j*.-.?
C-í i a'<tiv^ ;'.í hnulý::', ke. ntur.ovoní Ifitkovn-.o ." lotři
ii'imin, rud a produkt* joJicK pí-cpraovdr.í.

: -To iijloior.i nu ur£<?nl -:^-.ccntHCP prvki, kteró

- pM

r.í •^•.no'-fCricrjc'ticW'^ha z-^cr.:' ' • - : • r.;» v^.-T'''<,

en^ro'.e tohoto s/idícíi.o ĽŔ*"JI.L "!--rv vj-.ľ-.t r^diV-
v prai..: výci; cnPr^i icV. u ( i . l \ c ; ; o-íl i.":-, ̂ r t i fr t í w . i :-r-
rtýel. rfukcí k a'ítivaci c^^r" íof^d.^ví.:. •••"> i».^t~r";»

3 vyuSitíu r ^ d i i j v pni: ?:Í cci. rc^f..*;;, c..;i-
iďU-er.í rul LouVť. v . .'ci. pr^.'.:'-:ť: fo-

2r\ích re lac í a r.vv^.it t..k ľť!p'ct' vt. v.t t:: Í : . :."••• ti v:ijni

Po.-.ho-1'.ijícia TLIÍÍ*. irrr.; r:\.V\ľ j,.. ;.:i •: •: '.i vič:\i
'm ilý^y jylo .ruhfijeni produ<oe r.-.̂ vyci., k ťw t? ::JO1 ,

r»u;' u Ľ.i'írotrJ:!-. 3 Jcr.i'.cr.
d->t vysoce; c i t l ivou I.LIT.'.-.U jrvV-'. v"1 v.. <ro lc.-. ;•. T:;*.-

Tid, fciol^lcífýc} l:ítt:k, rrodu-:t". ť'cl.r.nl. £ ! -'-:• liO

přepr^cov iní surovin, l i t r k vyji^1 M.-.t.t^, > t:v;*rv'c:.

V t u l i l e c I /3/ j:;*vv ^ v
llncrtrnlci urjchlovuči u ai>rotro:v^ po-i." ̂ v.>rv

;ch v .-t
aích PV!'P '< u/tlvuční nnu"!;,'-.•'», .Tnou f„trn«* o '̂lrt n*
dvii vy.̂ ffí hodnoty středních proud*; c l p r t r . n * ví: av
ku u l i n c i m í c h íirychTovisčú ve .;rovn:.ní r. i i ' T i t r o ' v
ľnŕrgic urjchlorech electrons je v?.nk u lim.l:i vrí.M
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cou rňíží, Neaalo'j roli však při vyLavování laboratoře
urychlovĽČex hraje i složitost zařízení,i t i s i jeho
»-<?>j;s '- prevozní ták lady, ^terč ^cru vy5;ri nu straně
l i ne'irr.ích ury chlovaSS•

V ti-.ťilce IT -jsou shrnuty meze stannvítelmsti
•v-:t-~rých prvicj ve vzorcích hornin aetodou gaia akti-
v-iční analvr.y při p a t ř i t i linuki a aíkrotroni / 3 / .

V dalSi^ se budeme věnovat prvníiy čP3knslovensk4-
X.-.1 crkTotroau ĽT 2? a jeho využití v gaaa aktivační

vzorlfi.

.'.."i.-rr̂ t"'-:. 0̂ cykl; cí:;.; urychlovu? eltktroni prucu-
i'.z'. '..-. frťr.Ľ*!c-i cbjr-v^r^i. v roce iv̂ A V.I.Vekslereni.
:;.= r + r " v r^ po'.ytv..ií po kr'jhových drahách ve vodícía
hoi'^-cv.is. ^^.nctic^é;^ peli a urychlájí se v dutinovém
resnr.''ťiru, kde se b ;di siln'í tmpulaai vysokofrekver!-
čni p-*sle, jehož eletctric!í3 SIOP.'̂ H pisatí ve sa?ru po-
•-.„. \--. '--icktrjr.I. Z^noj z:-gr.ct.1cV-ého pole při daním
Irxi t c " "L •. VJ ̂ o'-cfre'-'-.crjč.'iíh.o pole súřeas dossíiinout pr-!—
.:.-•!.. v*cch Ficirtro.vj v urychlující fázi. První aiJrro-

sfi5tr:jeji v r.l°< ? v Kanad?- a c í l energii ko-\r-jr. Ly

ľ-jl'I r^^voj lii^rotronu se uskutečnil nu konci
7---j c si týči. Ip.t v flrr A V SCSR pod vedenia S.P.Kapicy.
v "-ÍIUÍZ.I-SIL ditiní- so poduřilo uníst i t teraoketodu
.. :-e-xacorííu l-.-.t-v;a.v.< a zabezpe5it průchod elektrcr.í
:. - r-"v::lcľ. íruhioh s =Jni:iálníaí ztrátami. To uaožni-
1- z\-jlít r.r^Jij' urychlených elektronů na desítky
• ji ••rosi-r-ír, Vyroi-ľí f- îová stabil i ta svazku v nikrotro-
r. • ;• ..i :ch,"!t vyroVo'i ~3riO£nerj.f?tiČnost svazku, a tía

. ;:c:':- ^ .ui. j ; tr^njj-ortovatelsiost nu požadované aísto,
v.r-:svJ siikrotrorv .1rč:.oduciit k-nstrutce lze stavit

d3 p;:r;rjie cca ?5 ĽEV. Pro onorgic vyěií vzrůstají

í a provozní náklady a aikrotroa tok ztréei-svo-
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j : hlavni výhodu - jednoduchost a nízkou cenu. Prvr.í
československý xikrotron byl postaven v úzké spoluprá-
ci Ľ 30 JV D-;tna ns FJFI 5vUT v Pr&ze. Pro snížení sta-
vebních nákladů je umístěn v podzecjií štole, bývalém
krytu, Široké 3 setry £ dlouhé 65 setrů, lato 5tola by-
la rozdělena 2,5 metru tlustou betonovou r.těr.ou, je jíž
průchod se uzavírá dvěas tritonovými olovenými averrzi,
na kobku dkrotronu a prostor obsluhy urychlovače.

Na obr.I je ukázán celkový vzhled adkrotronu, kte-
rý byl uveden do provozu 3»ledna 1981.

Vysokofrekvenční systém je složen z generátoru,
vlncvodného traktu a rezonátoru. Generátor je štandart-
né laditeln,-/ ^o^etron o icpulznía výkonu 2 LVÍ, pracu-
j íc i na vlnové dálce cca 10 CĽ, p*i délce icpíílzu 2,5AS
Í opakovací frekvenci 4 00 Hz, K výstupu xarignetronu
jsou pMpojenj- vysokofreírver,í.ní transformátor, posoxjvaí
fáza, feritový ventil . Uezi posouvačea fáse & feritovým
vontilea je vateov^ okno z k^eaenného skla, které oddě-
luje část vlnovodu pod otmosférickýa tlakem od vakuoví
£ásti# Ks feritový ventil navazuje ta část vlnovodu,
která vchází přes přírubu do urychlovací komory, E n&
jej í i* konci je vysokofrekvenční dutinový rezonétor,
litilíid^r.ía: frekvence rr-^r.etror.u na vlastní dutinu rezr
p..4toru, nastuveníx feze a regulací magnetického pole

feritového ventilu se sinínclizuje^ odražen:/ výkon.
Fri pr-llPtu rezonátorea. se er.ercieVzvj'Suje o cca 1 ľieV,
Re-^r.átor, feritový ventil a vakuové okno jsou chl-zer^
vodri, rosleclr.í jeStě proudea vzduchu.

Elektrcir^net s urychlovací koaora. Polově n'jtav-
ce elektromagnetu tvoří víka urychlovací kolory. Jhn
elektroriagnetu je zhotoveno ?. oceli ČSN 12014 /Arc»_a/.
Okraje pólových nástavců mají tvar zajištující Lexikál-
ní oblast homogenity aognetického vodícího pole. KOLO-
Leníte v celé oblasti mu*í byt lepší nežli 0,1 s>

To vyžaduje pecliTOu a přesnou výrobu elektroitti^netu, . r
avláétř nízké tolerance jaou kladeny na pl&npartilelriosí ' ?



pólových náôtavci, jejichřpr-^řr je 330 zz i-, ^.-TV. =.I-

z.i niai je 97,45 scu Dvouvrstvd cívky ele''tror:-í::-.:tu
jsou. zhotoveny- z očdSr.óto vodiče •** roi^r/rcc1" 11,5 kr-^k

11,5 mm s centrální*:, otvoraz o ?r'*.~*r-:- 8 T.-. Celkový
počet iávitfl je 56, Vodiče acii sobo-i jn-.'; i«.ol.ov:J:\y
3keluou tkaninou ti jsou zul I ty epovy^a. CiV-y f:xr. ya-
n^ v elektpoaiugi»otu jscu pMpojor.^ '< voíir.L^: ci^Ia^cr.£

a jsou i.upájeny utacili * o VLi.-,ým idrojoi. prouri-:, 'Jrychlo-

vací komora je tvořena ie;:ikruzid 2 r.ere : oceli 1? "'-6
o výSce 92,5 a^, opu třeným po obvo"? nňtr'jslv Jfruhovíh?
a obdélníkového prňřo^u 3 př^J t^r i i , Komora nn na obou
čelech drrfž!c.i pro £uaov4 t í sn íc í Jcrou?'cy o prlf-ei': p-̂ t

krát p5t ad l i metr*.. Vnitřní p r ' . ^ r ka^rj je ?0^ ar_.
Dále jaou na obvodu jeSt? t ř i krij>.ov- otvory :ie zu s le-
pujícími přírubaai. Příruby joou ocMtřeny plcktrickýa!
pi*i2chodkaai do vuki;^,^?, slouží k r.apíjrí.I ter^^'^utody,
korekčních cívek ;i pro snÍMiní vysikorrokvrr.íníiio sig-
nálu,

Vukuový systés. Prucovr.í tlak v urychlovací
je ecu 10 Pni Ter.to tlak je udrZov-ín
jaikrotronu ioiito.Torpční vývevou ľlOPD <?50 s čorp'
rychlostí 0,25 a /n. Pro zribczprjoní prucovníi.o

v r«?zor.'Horu 'J í-ísti Vikuov;.'n/h'->
jedna po^ocn?1 vývřv NORD 1CP T

0,1 aVs, kterú je pripojenú prlco '< topilo vlivvoiu.
Obi vývôvy juou oddáleny od víi'<uovf«r.>Jho oí.jf^'j vřít i ly*
Forvakuum cca 10~ Pa no do.Tuhujo rotační olejovou vývO-
vou s Čerpací rychlostí 0ř01 m^/n. Vytnruzovíičku typu
"cyklon" slouží součusnf* i k přípudn^tnu zachycení oleje,

1'f'ŕicĹ nonda u vývod rv'jzk'i, ľŕ^a přípjbu usiir:ť^n^j
proťl rezon'ítoru| >:a po::.ocl r. ivn^ teflonov* vu-
prlchodky, jo závidenú do kon.or,,' :a-'řící ítnndu.

Jej í pohybové viatrojí, ří;:eni5 z pultu xtkrotroiiu, umož-
ňuje je j í nastavení no ktorókoliv aÍ3to spolefn^ho pp*.-
•nfii-u d^'-, " lastní sondu tvoM mčá*ný dt3k o pr-te^ru
4o alllmetrt u tlouštce 14 ma chlazený vodoa. 5lou?.í
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v. p!r_•";»•.: "ibrzi-w-n: urychlených elektronů a měření
- r ^ . t íct.t- elck-troi:". P.L. jednotlivých orbítách.Střed-
:-.: to-; tlf>>tr

.~or.r!ou a komorou.
čřr^e za pococi vý v radního

kr-r.'':':-:f co* ,~e ífle.-.rá tr-ibk:.:, ,iir .72? vrt-.ipr.I o tvor ia
pri:;, •"T ^ i i l i z o t r l , ti ^.i2t>^ ctr-r.y 2 r̂ _. Pist;jrrri<*- se
k-.řp.Z -̂ v: t^ rorř:ř;;^r *ir ní; pr*:z.ír -í 0 Î Ů; a tZnuítku
rtřny 5 -̂ -» Výv~>d rv;;:?'.; 3c u?K.;t.pcňuje vr si^-ru a
7. i í ; t t det^ -.. tečr^y k t ó, jeto." droze. Konstrukce
VLi-ř.-í̂ p v., -rlcn: svazku o.i ľ", ai do ?2* č&Shy. Né~
iv-.1* * v;.'v - ívsriru urvrchlovi;cí ifOĽiorj1 je opL«třen Al
v-rvovj':u r ' -íi o t lc ;? tce 10 ""z. V. vyvedení svezku ns
atmosfér:; :•;"!.; rspf-, r.L wolrrnsový konverzní ter-
i íy, viz o t r . I I ,

.Korekční Cj.vk>' ř lo^ří k vytvořeni definované po-
ruchy s':£rietick(jř"jr prie a '-CP zvýšení účinnosti vývodu
svezku na térěř 10? %. Jsou uríst^né před a za rezoná-
teren, uvnitř vakuové íomory.

Systém elektricicébo napájení a chlazeni. Všechny
obvody mikrotrónu jsou napájeny třífázovým synchronním
rotačxiÍE aěničej: frekvsr.ee s 50 na 4 00 Hz o výkonu
30 kVA. Tíz:to services VPL 30 jsou věechny obvody odd?—
lej^1 od sJ tě , Pivodní reléová stabilisave výstupníiio
repetí 2?0 V tylo r.ahruzena novýc tyP e : L polovodičov^-
Lo stisfailízítnru. Krcad toho vSechny sta.bilizovar.ti
idrejc pro'id:.: r.a^í je í t^ cveje sti.bilizétorj". Zdro^
pru^du Lli.ivnlr.o vinuti aikretronu zabezpe3u~c s tubi l j -
tu proudu lépe, ne? 0,01^ při jncřnnsti regulace pro'.:dr
•nd nuly do 300 A. Pro napájení elektromagnetu fer i to-
vého ventilu je třeba 3 A, terxnokat:;dy 30 A - re£p>lacc

proudu se d?je autotranoforsEátcrez., K VPL 30 je připo-
jen rovr.Čž vysokcfrekveníjaí zdroj. Okamíík zapálaní
tiv-retronu aodulátoru je možno fázov? posunout v"či
napvt:' na prii-'irriia vinutí transformátoru 2havcr.x '*••-•
to4>*Volíse tak £aa, kdy proud v přívodech katody iui-
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nisálné ríeforaujc am^netiekrŕ pole.
Původně používaný uzavřený ryst-^-

zení byl vyřazen z provozu a nahrazen
nía. s regulací průtočného xr.oiství pro kaídý uzel xi-
krotrorm. Vysokofrekvenční zdroj J-:. krou'- t :Ľ"> vľlz.i

vydatné chlazen vzduchea,
Řídicí pult ai-crotronu. í!c ř í i í c l s pul4:.i s i>r-tr3-

nu je soustředěno veSkerá ovlíďir.i vSrch o'̂ r-u.* a obvo-
dů urychlovač*". Nejdůležitější jsou ovltídiní vodícího
niagnetickábo pnle urychlovač", ovládaní .̂r.odov-Lo TOU-
du a frekvence sagn?tror.u, ovl?jď1r.í po--ojvií*? ľáze
a ovládání ain^r.etick-^ho pole ferit3*--i.o ver.tilu.

Na oscilograf řídícího pultu jsou vedeny dvn sig-
nály - jeden, pro kontrolu par^^etrí =O£r.o tror.u a vl-

novodn1* l in ie , je přiv^d^n ze r.nyčky UĽÍsťV.'? v blíz-
kosti rfjzonátoru. Otálka sit:r.'.il!; ^c smyčky jo ús^rná
vysokofrekvenčníau poli v rezor.átor.;, Zr*.±j si^r.ál-
úaiěrn^ proudu žhaveni ter^ok-ntcrty jo. 3.1í—.•'•r» ?.Q sekun-
dárr.ího vinutí trrinafoniatoru.

Panelové analognvé přistrč je uino^řují rľ^dovut
střední proud urychlených elektronů dopadajících nu .
tarčík, vývodní kundl. resp« africi nor.du.

Z pultu lze rovnčž dJllcovd ovlrtfiat pohyb vývod-
r.iho kanálu, sondy i wo7.froicov^ho terSíkujďílc regu-
lovat pruv.;d o aínit polaritu n-jprfjeiii kor^>iních cí-
vek, V pultu jsou soustředúny i obvody do.;í...otr:ciri1
echyany a blokoviní i ovl^driní stínících dveří '-cb'<y
urychlovače.

Po ukončení ovCřovucích exper1iar:.ť' •< opti-ylinu-
ci vSech parametrů,t«j. cd konce roku 19?1 pes'^ytuje
aikrotron sva7ek urychlených elektronů s energií do
22 ĽeV s nociin?ilním středník pruuder. 2.10~;A. Kono-
energeti5no3t elektronů n*3 výstupu z kuna 1 u jo Xap&í
nežli 1 %,

Časová str'oktura elektronového svazku je určena
priru :. -u. uzychleal a iopulxnXai churakterea prác*
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^•-ľietroiiu, Opakovač i fresvence pracovr.ich cyfcl1.*. C- dá-
na modulátorem vf zdroje í je rc/na 4 00 Ili, dél^a ia -
p..lzi 2,5.10" s. Tíikovc.:t3 Eakrc3trvkturv cá výstupní
proud elektronů. Uvnitř každého z tohoto aakropulzu
existuje jeátě mi kros tru k. tura, určená ssaufázováaía
••lektronú na drahých do stlukú délky cc3 12 na, násle-
dujícícr jedf>a 7,a. druhýn. ve vzdálencsti rcvr.é dčlce vl-
ny, na >teré pracuje T^pp.íírorx / t . j , 10 ca/. V Ľ^-^rc-
P'lzu délky 2,5.1O~es ie 7600 téchto Í-:.'-:I-OFX;1-1.

Přicnj/ prořez SVU^'ÍU xis vstúpi; do V'.r.';la je I?x2 ra,
r»j výst-:pu i kan^ľu je vertiVil: L r o i r í r 4 r.i Ľ keri -
zorťMr.i cea 1? ^JL. Pro nn^i^P.r.í hodr,otu stfr-dr.íiao
pro,,dM jo počet elektron." vyvodervfch v jeinoz: ai'<ro -
puliu. 4 . 1 * ! " 7 , v jednom r^kroruliu _1,1.10nele<tror:.11.
u FtřPd:ií ÍU nek-v.r.du jo 1,2;.10"^". :î .-.*ot:.i ol^ktro::":
v̂  shluk-'i je cca 10'y c~ .

i-3'i v jí?3r.f5tí?(» ct^>ni'i .->»'•.*:; van 'L .i xcttrriňiu .v.:-L:, e
r-utnô ^rxit pr-b'?h -;.:vi:-.lonti úii^i.^ho fr'f-c..'; (3* iv.
cnorijií 4 r: i-oktr-ilr^ n-.^trt-.: •..'•••- LT..dr..'l: •> ^ •••a::

ľ.y a B:Í ^iLu:; iní ••.odmtn :;C!<O1Í:T. .-ilil r:~' 12" './. V
r.-'i nukleon. Zvláštnosti i;.5ir.:i->h> pr'.?":", fit.Tj.i.ivr:.
ub'jorpcc v oblant: ní^'r:;!ch enrr^i i tu.: t. r. i , 12-.', 0 ľ. V'
je t .^v. ^i^untickíi rcz.onnr.^e, která jo p.^^r-'v.itolr. 4

u vi5*?ch prvVďi. TerĽÍr.ex bíj^ntickr-i r c ; ->r.̂ ncc r-P r •<£-;:r í

Sirok^ aaxi'i'r: Ú5!;.r.i5ho pr.';'>p.;u fotoj-iv'. >r:v; ubĽ: r"ce
pro ^nati kvanUi r\&rých energi í . U iPl-.'-rycr. ^/..ifr _:•'
resonunre vrchol pro energii c •a 2? ."•'.•-V, u ť" f k;1c1.
ecu 13 ľ.'.eV. Polohu c.xia.1 gigantické rp/.ouunco, E p ,
pro různrt jádru 30 taóní v závisloati na hmotovém čís le,
A, empirioka závislost F.̂  na A se vyjudí-u,ic v^ti»h.:i(:)
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§ířkr ~;/-"-r.tic'r^ r^zT.Pacp '-& 4 ifeV prD sfc-ncká
-"••-•••. ; .ií'ať •>:.•_ o b á l ^ a ^ i a r ^ s t e 3? do 8 :,*>'»' p r o
siln* deforce .".'-á ;- era. Livislost účinného prořezu
•*"-••- • . - . . c r j i : r-!pí5 ->;e r?esn~ vz tah 0?") / i /

<de 6"r je Jtinr.v priber fi?ts:.t-corpce v rr.xiau rez?-

'.a^cr;,^ energie l-cv-r.t̂  j : - - - , < ' - Jt šířku iV^aticií^

r c : x ^ : e . Pro iiř.i.-: :- st*"-ir.í ~ccri. oe trÄ-^otickc

závislost «Y^ ď,n- vs'urei (2ľ ' ! / ,

í r.oliles 6?fc) v oolasti

rastá z h :̂>trvýz. či-lf^. "ídrtJ b pro t?ž!cé ^áära
? 5

Poíet fotcíaierných reakcí z-= ̂ c-dr.otku It.su ve

ir-í:tž> í u p:?ře f> DZ- revanš to>:ea fsteni

/?. - ̂  • /Ví•
kde e ŕ ^ pruhsv-: cr.ercie fetnr/j, 1"*^ je saxíaálr-í
enerfcíe spektru fote:;!, počet ~i.der v ^eírolcc ofâ e
s... Zuxlj-dr.' vklííd de ictCfertílu ve vztahu (4) vnáří
rezoaančiií oblsst en^r^ie. 7e velii r.r'Jb^r. pMtlífe-
c^ --ŽC;L<? považovat //I) 2t> kcnsT&ritní & r.ährsdít ^e^
2"ehs velílcastí v ^ístč rezonance/^. Poto^ Í2e (4)
rLradí t

/
/ (b)

• • . !
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•: " , i<- ro l '? t -. č L r v j M i > o * c r '•'•>-..
Prv D*- r-r.'• ž * ' vY^rs'-i.y je •?*••':. : a

V. r .pc^tru trzár^'r.o -^-rei.í. Ke koi.-.eszi íTtktroni r.n
tr^ii i ' *.4ř?~.í se používají terčíky z a^tori41 u s vyso-

:.ŕ: tr>!c, aby v te.-či d i l o k exisi podstntno ^ásti
brzar.ého -á;enl /anjí b^ záření e3J.to/dné horn^ai v rať
vuii terčíku bylo podľtatr.5 zeslabeno -ř i príchodu
Llvit.. lai vrstvení. ííu otr.T T I ^e uvdcr.o r:pektr<aa
* 9 . „ „ . - , ^ t r u * n ^ ^ U j . ;octu fstrr.i P~! •-vsr^ch
z.. ;edr.•; r.c^ r t i -. cr.er£i '.. v ir.ÍPľVjV; fc>d«r. LIeV ok

~i í '.er."'! clcktr<->r.* .""1 "•'".'• ľ ť; :".(-c'-:tr".:- Je u-.^drr.

t í 1 - ' 2"? ^"V ; c í^o '- i a p ^ i . í : . - v - * r Í r . ' - : .•' . ;•--. ^ — f

u (v) = 4,: . e"'V- "-"•*,•: o1 \ r-t T. vv-.-. -./

Lr-iir.'1 -i-^cní . _ ' - ^ : j - ; vo -:. " r- d ;p u l . j i c 'cr

c lc '•• * TO', \ .: ,i*» r^-ijtří 1 í c ? i v ^ r c ' t T ' i ;- .hl.: Q f

y\f.-j / - v í n : s .o ••i . ' - ŕ ;ÍÍ d i » r ^ ' * - - - c - c h ^ I c ^ ' . r - ; * , t 1 s- -

*ťŕ-' t r r : . " í ^ e r . - T ^ V . r->lju'. br:':, l . i „ " r . . : . ^ r - > .."•

ť v Ir..' i ; , ." 1 . 1 /-; j o i ' . l c f í ť : C : ; < T t - i c f - » f > : : ' v , ) " : : . - » -

y t*, t ? jn e.icr^ip clPktrrr.V'-Ír'.'/, t .'• ľ. ? v s t ^ t- ~-

wol f r.iĽ je Z'"1 A :i pp« tirrr^ii ••!• !-:
o tl-v;*ť<u t#Tfc / cilíu J 6 í
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Yztishi; (6) lze po;:Sít pr-- určeni r^-^érl

ílf.Vtroni E*;ŽC být preč drr'-äcz ne woifr3 .̂ový terč rsz-
5-Iřer., takže zdroj crzdsáho zbrtní sa plo?r*ý ei-aru.-rter.
Tt'iož efektu., a to ^estě ve vetší čiře, lze dosáhnou*

ir: svazku prcrsánr^-si xagneticif;/ii poli.

iiVrrotror. ^T 2č TTJ pcly-
ko^roaeiitní č1-̂ ''- sktivačr.í aailýiu byl ouložen ra
pozd§^5í d^b.: pr? cr.oriě velký 2i?c-z £colc>gi o citl ivé

£*_3novr;ní zlsta v reprezsr.tcf1.vr.ích n3v£2kách vz^rKJ

v souvf cl ostí s revizí starýcľ '• prjzku^er nových

An^lytíks i lata je po=/rn? rjiroir.:. zdleří tost .
př?devSii z hledišti; nC-.o-ogei.it> distribuce ofcvj*kle
e* ecor.tšrriíhr) zlatíš, -rter^ t:'-ví ve v?t?irí nerostn;;ch
z-iteríúll př/toaiiO ve řor=:é zlatinck. Zl&tin.ky 3e při
drcení a dalí l hciOítcnizací vzorř- roztepévají j ro i t í -
r^ j í . Je tedy velký prsLléa. připravit representativní
vzzr^y. o r.cv45ce desítek £rroai, z nich* se až dos-á
vyc?"árxl: pří uriuly tíckí— s t trnové r̂  í zlata. Pro dořriaus-
t:'<TJ -. Citc3.">v"5u atporpir.í zietodu r€ vy snáz í rtvyicle
,- rz:\úf.ky koles dvaceti £-rsr.i. Tať; nsvá£k3 pr? zl&tn
rr-.í rÝprr«cr.ťítív:ií, A£ se CL̂ - z-ctody vyzmřu^í v;.-£cr-
krj c: t i ivos t í , jsou výsledky amlýz z rizr.ých juavôzeŕ
ťíhe-ž vzortu zc«5-n* rozdíle* /&/.

•ľ€*t? c*tl1v?jfií aetr>da-n<>utror»ová £iktivD!r.í ants-
l;'*~á-jp z tohoto důvodu je?*£ nevhoán?j£í, neLct navfS?-
k̂ - re po-Vt-jji óe-"' T 'e stovkách a í l í r r s a i . Podstatně
I r p ř í %«-. r t - - rjoutronové aJctíveiaí Doalý2e na r*zo~
naz.L:»íi)- r^autranesh - á» používán* Y Laboratoři aikro-
tror.a st)JV ÄiUta. MizJi toky rcsananfinlefo ntutroni
v cm*i tové přizná t .Vrš* konvertorta Ú/»&̂  » j»ou
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vysokýa rezonančním integrálem zlata. Navážky ko-
les 100 grar:j jsou jig reprezentativní, ale metoda aá
ř&du nevýhod. Vyžaduje nepřetržitý provoz aikrotronu
po doiJu alespoň 6 hodin a 24 hodin vymíracíiio času pro
rJ-Ee konvertora posléze nepřetržitý provoz při oěíenl
vzDrkl, Současně se ozařuje cca 200 vzorků, doba měře-
ní 10 šinut, Hiavr-í interference - arsen, antiaoru

Jako nejvhodnější se tak jeví mikrotronová £-.2jaa
aktivační analýze a to s využitia fotojaderné reakce
( r , r j t . i . vyťaženia iz-ojtemížio Ftsvu nepružným rozpty-
lem. V tas-jlcc IIT převzaté ze /4/ jsou rvedeny cbi>ra|~

teristíky izoaerrich staví pro ne^diležitější prrky.
Tato Detodů uriení zlata byla již dříve publikována
sovřtrkýiaí eutnr^1 /£"* 9 / , kde je princip metody zalo-
žené na jedernť reekci

p j i popsán. Z přírodního zlata, které je tvoře-
t.^ 100 % nuklidea ^'«u, vzniká pôsobenia tvrdého zéře-
ni gaaa izaapr "~Au, který se rozpadá s poločasem 7,2
sekundy za eaise fotonu game o energii 278,5 keV(73 ^
202,2 keV (1,2 *')a 13O,5keV (3,26 ^ Analyticky se vy-
užívá linka 279,5 keV. Porovnáním aktivity radionukli-
&> ~7'*"ÁU se otar.dardcs aktivov&nýia a aCře-jýn zv stej-
oýcř. podalnek je kvalitu t i vné vyhodnocen obsch zlata
T an&Iyzovanéxs oateriálu.

Ke zpracovaní vzorků zlatých rud je tato ujetodi-
casazens v ^agadanu v SSSR /10/, Laboratoř je uaístěn
-v p f t i pa trov é budově lokalizované ve svahu. Na hornic
podlaží je autosatizc7vuiá plnírna a váhovna vzorkJ,
hzotnost vzorku je uložena do pttztéti jo5ítače. Karusel
»e vzorky je nas&zen na ústí gravitační pošty, kde vzor-
ky v určenéa: pořadí vypadávají do ozeřovecí *pozíce.
Vzorky * PE pouzdrech vc tvaru cc2i)cruSÍ I51OO/A5O as
o výfice 40 to. po dopadu do osafovací polohy a po celo
dobu ozařováni rotuji* 2drojt* tudících £**an kvant :*



178

lineární 'Ji^-chlovuč elektronj T.ľF-̂ -v s •••olfr:;.T.<-iv'̂
terč í-ccm. OzurovtJC í ''obu ~ľj zt dotu tronipnrť) i^.:! dv^
scint i ln ín í detektory :íaI^Tl) o í?lf0 x 10^ ^- j " ?, c s .
Doba Ľéŕení ] ; 3, Bez recyícluce, Do.s:ižej/'i m : ntnrsriv^-
ní zlata 0,5 ppi. 42 l i d í pracuje vo 3 sir.fr/fcr. ; rojní
produkce činí 3^0 000 stanovení A'i# Standardy j-o-- r.a
t3zi přírodního anter.ílu ložisku. Tcr;to ňA.-.~ j1" " r°~
zd^jSÍ doby, Protoíe v dob? vzrilku s/jtodi'v v Č:*.'R ty-
ly zprávy o siezi stynovitoln^cti s^tody zr.jínľ1 r">-? or-
n1?, auseli pncovríci Ríidioch°aicVu l-jbor-itcf-o ^ntavu
rer^stných surovín v Kutn^ Ho*o, >tcí'í ^otoi''<u vypra-
covali u zavadili do rutinního provozu nu aikrotrowv
FJ7T UT 2?, prov<53t CPI^-U rodu ejtperi^.°;itl u 'ipr^v,
ncS dospSla nntodika i experimentální i'irfrení -Ir,
dr^íní podo by /ff/.

Protože alkrotron ĽT 22 F->TT •ja'̂ nuje vývodmi
svazku až ze 13-té dráhy, bylo trebu nalézt jir.ŕ ŕníe-
ní, abychom se pr ib l í ž i l i optimální energii ecu 8 lie V.
Pro účely této metodiky byl vyroben i Instalován ne-
pohyblivý vývodni kanul z 10-t<5 dřííhy n j ía byl ^vn^V
vyveden hlinťcovýa vokuov^x ck^rA"" (tl.10"'i-^tritríLťu.
•xzfatóntho v? voln<5:c otvoru, d^sud uzuvřert/Lo x''r,l;p':jv„.
Tento otvor l ež í ve strrdu obvodu VU'Í^ov^ k-.̂ ory rj prl-
it5ru kolára k" .tpoleSn înn pr'a*nj druh. Tlo-i.*.?kT tcr*I-
ku je l,r- ^Ä v/clfrutnu,

Vzhlodcn V pes^rn* ^r^tk'tu1* poloCu-.u ai.olytíciíy
po-i2íviin'iiO Izoittcrvi '* <-.u je nutno prenravovrit vzorky
z stfiítu nziteni na aícto neroní ve v;!-! kr̂ tk<5 dob"
pcaocí pneu^itlck*ho potruLníi»o syst^bu - v i z o^r.TV,
Je poháněn 5 knacriníal vysovuíi o příkonu eOO Vř, Dovo-
luje pr«aíatlt 200 prtmový vzorek na vidálonest 20 setrů
xa d«# sekundy• V ay»t4mu jp moSno ^oufunn? 'jaíatit t f l
vzorky, tok£e je optlartlnŕ vyu2itj doby provatu aikrs-
tronu- jeden vzorek ae ozařuje, druhy řek?! nu oz-íř*>ní
a trett se m*H, Vzorky je aof.no poijlc po4řoLy ar.oh')-

recyklovat v rtllau todamia podl* potřeby.
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Akt'vi ?:- oz^řer^ch vzorků je ně*er,u čtyřrd, de

žři*1: •. ;• .TÍ i-.riť:ľ r.i poloze umíctčnýui sciiiti

Lylo docařeno

-t:r.Aiii. -."e n.:tr.í p T Í Ž it sp-CKtroaetr: ckíhc iřre.ií,

r.'.lc! >r 2Í A - ?f i.-f1.lv-j; í - n'*.•:*£-'• d:'£í rrv-:^, jT

:.f,I-.--, Y, ?-., U 't d ^ i . JF pouřito -00? K-n^lov^

: . ~g z.'- jf i hr. f d pc s.-trrter:.' ?e2».-i. D ?,>klu crfr.ecer. o

; -_-..-.-.->---.r.<:.;v'-;;? snalyz&t^ru r.r. r s a f t i počí tače SA?:,

ľ -•'."-•-i.c spektr^ j s ~u zrrac:v.;V".v t ř i o b l a s t i zn^-í,

' • zr z J .z ť r í ' l .?!-;," kcV ' "iif, ŕ ? P , ; k> V " " . . .

-•'-,< ••"'• ' •"'_--, T.ľ'í.::. p i l ' l r. e : p r . v ' . v v i i . toč^u

" - - * . - : p ' . >• -:»«-_•- v ttvr. ' i-i^v' '- ' i C i C l . , 7'^z^^: j.n.1

- .n-'.--..-. - _ ' v :T . " ' '"/..i ;c rr-klrid-.:4r c*; DÍX:.-

_•• '.i fj.r.-:.;í •'•>.;.o-: .' t - .d j ̂  ^ . C't-1;^- u v : ď . - i \ ' s . '-..-

•, . '.f. t-.ríj- .:ÍJ "•:<«.:. * ' ".. . r„*-'.w " vy.*í.lL, »r.^ T^1. ̂ :_.

't ' . -t:A' \i-•r/ f : l t
f •«••'»' ' " i — rr-' •jr*u~c ; o ; . : ' c l ' r -

-.- : " ! - - : . Ĺ .-.-r ť . ' ; . . . - í . , c r r ^-'.v c - . - t - t c i í . o u i r . f c r . _ - -

. Í -, - t r " 5 " - 1,- v v. •-<•• - v>-j.\ .ži '_ TÍ p í k ' ~. »i. .;( n r >

'•"• i:.. r~.-:i ",r> c Icnýcí. '->>*»•.:.' .;< -t • •. • v'::

f •: ' " "

~~~:.--l ty'-~tzi~. rrf'-.-i'm z í:.í.r
t..r-'.*.'"> do : . Í : T ^ - - I ; , -

* - - - ; „ - - . : „ : > ; •': .-•. r * f f - - ' v v ; ? o : t - j / m -]-. r „ .

t- ; - * : * - r r v / " : : . ^ , , - h ý - i . JG' : to - ô r.Ĵ <•••.-: ;• ;. -

7yř?'te:. /" !- -iaoV 'ío:.?er;tr^cl Au v jcdr.rť!.' v„'c.

v .--r^-':;. j : -»> v Vr'-t-'' dcLľ pc krn5c::í pc-;*c?rj!.\o ^ ' -

--•.' * r*"i»^.^'-'- - rr.VÍSk- v r ' r > ' i . ľ*o ; : ťvr , ' - r •^, ; . t i ' -

. - . . - . i^ f . l . - : pík J ?''(',* krV *'•''-;»•; c;'i:i. ^ ' - ' ./M.

k. , - r-;ť.Ľk:-- cicf.yl'ÄOä Et^novrrjí «•) r, n.f.:í c t r r . ' v i t c l -
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ností Au a brutto impulzy píku 661,6 keV l 3 7 n i Ea. Kromě
toho je aožnoat záznamu naměřeného spektra na kazeto-
vém magnetofónu*

Materiál určený k analýze nemusí být chemicky
upravován, postačí hrubě drcený vzorek /pod 2 no/
v s m i s t v í 150 3l,re3p.45O i l . Vzorky nerostných TT.3-
t e r l á l i , takto opracovaných, jsou plmrny o ozařovány
v koaerinícli PE 100 al lahvřčk&ch /J34 7JE9O -Plaetiaat,
typ 380004 3 PF Sroubuvacía uz^víres/. Lahvi čVy je t ré-
ta plnit ta í , aby i po sklepaní byl celý ób:az> zaplněn.
ObjeaulOO al oípovíďí '̂  božného typu rud hiaotaost cca
140-170 graaů. PodaínVy transportního syrtča-i jsou vo-
leny pro dopravu viork'3 o hsotnosti 100 až 200 ̂ raaó..
OznaJení a haotno^t vzor^'- z« znr.uaer/SvLijí nu sacsle-
pící etiketu 7x25 t a uaÍ3těnč iia boku v£čki# /zorky
nejao.. nedestruktivní analýzou rAja^ po4a<?níi\y ani a*;e-
bodnoecny, takíe mohou být použity pro diilSí aincralo-
gicJcý, lipravnický případně analytický výik-uE.

Jako syntetické standuriy slouží dobře hoso£<?olao-
vuné sa^si AlgO,-*- sil ika^el se zntís^ií oí^uhoa Aut

uoístřné ve 100 al PF lnhvifice. Ilapř, sttvndard"Au 4" '"
obsahuje 3,00 o£ zlata, coi j f l lunotnostl lahvičky 150 c
odpovídá koncentraci 20 ppa zlata* Jeden z trojice je
polykoaponentní ctandnrí, s i^ i lu j íc í vzorek včetně
interferujících komponent lif, ĽJ, fh»

Ener(jetick4 kalibrace se provádí saírwým aiMčea
2 O 3Hg (?7P#5 keVt 1^46,59 ď) i vSeamôrovýa ctuleném

^ Cs, Odpoví dujíc í roíl iSení celého jpektroaetrickiího
«yaté«u smísí byt pro Cs linku tepl í než 7»5 % a pro
linku 273,5 keV lep! í tmí 11 %•

aauCstanovitelnostl u c i t l i v o s t i kýly
poaoeí moAftlotfeh syntetických vzorků*

U rtálnýcb vzorku Au rud st atz stanovítelnosti zhorSu-
jo, pfed«v8ía vliven svyiovftaí pozadí v oblasti unuly-
tieké" linky, coi je xpusoUno Coaptonov/a kontlwp,. .
tvrdších £oao linek u dál* pl*nul/a posadia brrdnéhdv'
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r.\ z-iKZ-l /3 prod-Hcovíiných f o t o š t ž p e a í i Tr. a 'J.
r rříradních xateri-llu sn ižu j i mez i tax;-; v i t e lne 11 i
pouzí "AŤ, 'J, Tli /v otz-z ích o řdd vy35ích než i i Au/
a £a / v obnažíce, o 3 čéáy vySSích ne z Au,'. V z á v i s l o s -
t i na s lo?ení matrice pohybuje se tedy se z stanovi -
te^n-ínti Au v -rtoťnýc& vzorcích od 0^5 ppa ("zlato
v křemenných ři ldci i , ľúdy zlatorers'-'ťi.o tyrr: a poJ.3C-
n<f 2^-tc;rl3^, kôf •v-iza U a Tli r.er*ev>2aje 10 pra n p.J»
Ea 0, ? V) d^ 2 ppi (Lorti-jy s v y 5 5 í i i ntcar.y Hff

 Tľ, th
j Li^. Z uvedc:;ých dávodú r.ení prulo instr i ier.tálr . í
fu^a aVfvnSní ^r.alo'Z^ vhodní pr^ stanovení s^^vr'ci.
•3 b s'i h i ^lutw v lc.5r.c<?.-itT*átcch t^*!"/ch w t n c r i l l , r.cbo
pro natcr iá l j odet-ruri-f - o b l a s t i t" iľty '.:r"-r.u,

Střední 'rvudrutic'.^ ciij-fcri d-iií st_>ti s t i c 1 ' ' - cha-
ruktcrea iéN»r.í d n í v otcrvt '•c»r.c<*i.traci < #̂5 - 5"* pp«

;a cen - /0,5 - 2/ pra - v z J v i c l n s t i r:a ofc:^hu Au
íivycl: prvki /Ff, 1 -̂, "H. - l f / . ti v r fí.

xíc:. ^tr,ahl .»u
ň í desítky PT^/ že přc"aor.t icpSÍ r.c* -5* re 1-t i . -

lictoáu je vyrr.cp selc^tivr.X, při e.-.rr^ií tr.dr. •-
ho zrffírií do 10 ̂ eV nevsnlks j í g-x». uíctiv&^í r.rror.t-
r̂ >ch Qnter iý l i typu Aii r«id VP význaané s í ř e krúť<r»tio-
bé ruilonuklidy, jejichí zářřní ly - pM dar.é schop-
nosti rozlliení sptktroottrického systému- intcrftro-

1 QTm

w l o • linkou 278,5 k«V x y ' - Au. Tento předpoklad byl
txptrittcnWlne owíf^cn. C?he= provoĽ-j sř v?«k t-.k rulo,
ftt pro rady obsahující w u Th v konret'.trucl vyWI ne 1

30 ppn - diky. přír^^enc nktivit«N rídicr.^Vlídl pc^r-^-
w^ch fud U u TV, - ner.I tuto iPt^da wťcdr. i,

Xu iákiudf zkufíer.ostú i prr>vci". t y l o v let~?r.I-
roco přistoupeno k inovr-.ci hf.rd.v:ir s ;i elftv^r-: co! '•-
ho trtoxisportníha b s»3Mc£bo ayot.?^.ut ~c?ír..} h l u v . i -
tikolca je přcdcvSíx iws'Kit s p o l e h l i v o s t c^vtrar; cľ-1-.cu
provosu.
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toraoznovo izlučeniju silnotoi-
novo linějnovo uskoritelb elektró-
nov, 7ez.dokl.vs. n.-tech.sea.
Prix.usk. v el.anal.raz.věšč.
Koskve, VDNCH, 1973, str.44

/3/ Řanáa,Z., Kunci'r,J,:Expresní nedestruktivní stano-
vení Au v geologických vzorcích
vétší hmotnosti metodou mikrotro-
nové GA.̂ , tielové zprévs dílčíhc
úkolu P-09-347-4 52.04, ŮNS Kut-
ná Hcre,ľ9ô3, ev.č.257?

Atomnaja energija 34/3/,199,1973
J.íí. a Kol. :Aktivacionny^ analýz ainer'^-

novo syr^a s i spol z ování jen vyso-
*:oener^eti*ertrovo tormozjiovo izlu
čcrl^a, TV.sověřčarJLje po ispo_z.
aovych jad.řir.metodov dlja řeřc--
nija nauc.téch. i národochozje--

zadač, Dubna, 1?S1

T a b u l k a I

Zahladili charakteristiky lineárních urychlovačů
fa miJcrotronů užívaných k aírtívační analýze /3/»

Syp
urycfclovaíe

lineární
LUE - 6
lineární
LIT - 15
aíkrotrori
Iľľ - 2"1

t-aergie
urychleiyrch
elektronů

/MeV/

8,0

15,0

20,0

Střední
výkon ve
svazku

/kW/

5 - 7

7 -10

0,5-1,0

Střední
proud
elektroai
na terčíku

/JUJ

700

500

30 &Ž 50

Dévlrový pří-
Jcon ve vzdá'
lenosti 1 &
od terčíku

/Cfr.s^V+

2.3

7

1.3

• přepočteno z originálu faktorem 1:6000

•• .?
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I I

;-i.r."ví teľ ..-cti :ěrtervch prvxi ve vzorcích hornin
j^-lyij s použitím lineárních
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Vxor»ry hcotnosti 10 ^rtiai. Cas ozařovar

e^ sf*cní od 15 s do 10 ainut podle Tl / 2 >
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T a b u l k a I I I

Hlavní produkty foto jaderných reakcí /%">?/• /i*/

Izoaer
Obsah i^ot<
v přírodní
r* 4Si

r
7,58
7,76

50,52
7,02

100,00
100,00

51,35
48,65
12,75
95,77

7,57
11,32
22,94

2,59
13,75
14,40
38,50
33,70

100,00
16,84

sně-
Po2o5as rozpa-

du

17,5 s
0,5 s
4,3 s
2,8 h

16 3
57 min

44,3 s
40,0 s
48,6 min

4,5 h
14 d

2,6 min
2,3 s
3,7 h

18,6 s
5,3 s
4,9 3
4,1 d
7,2 s

43 aln

- Energie jr-kvaiit

ke V

87= Sr

"Hh

109a
lili
115a

Ag
Cd
In

1 6 7 a E r
176%

Lu

I83o
191a

W
Ir

197m
199*-,

lAu

161
60

210
3 sa
910
40

93
88

247
335
158
662
208

88
217

46; 53; 102; 1
129

9 Í ; 129
130; 279
158; 375

e
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Obr.I : Celkový pohled na jaikrotron MT 22.

1-vyaokofrekvenční generátor s ajagnetroneai,
2~vlnovodný trakt, 3-rezonátor, 4- á*181 a po-
lové nástavce elektromagnetu, 5-sonda, 6 -
vinutí elektromagnetu, 7-posjcná iontosorpční
výveva, 8-hlavnl iontosorpfiní výveva, 9-t*o-
tafiní olejová vývěva, 10-přechodový nikrovln-
ný transforniitor, 11-posouvač fáze, 12-feri-
tový ventil, 13-urychlovací komora, 14-kanál
pro vývod svazku, 15-výstupní AI okénko pro
vývod elektronového svazku do vzduchu



Obr.II : Řez wolframovým konverzním terčíkem

1-výstupní hliníkové okénko pro vývod elektro-
nového svazku do vzduchu, 2-vodou culezená clo-
na, 3-wolfronovj' konvertor chlazený vodou, 4-
hliníkový f i l t r

OD
CD
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J Sčheaatické 25názornSnl transportního systému vzorků zlatech rud
pro metodiku milcrotroriové gama aktivační analýzy stanovení kon-
centrace a lata, vyvinutou Rodiochemiekou laboratoří Ústavu ne-
rostných surovin Kutná Hora
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I Ľ J D r . V á c l a v M a c h á č e k , C S c .
Geoindustrla n.p. Praha

RElíTGEOTLUgR£SCL.fJČlíf„METODÍ PRO STANOVEUÍ

STOPOVfCH PHVL§ V HORIľIj£CH

V posledních letech prudce stoupá podíl instru-
mentálních metod při rozboru vzorků nerostných auvo-
vin. Mezi hojnS uřívané metody patří i rentgenová
fluorescence (RFA). V současné dobS je aozno oelý
obor rentgehfluorescenční analýzy rosděiit na dvS
skupiny, a to vlnově dispersní (VDS) a energeticko-
disperaní (EDS). V analyse nerostných surovin se sice
používá hlavně vlnově dispersních přístrojů, avšak
v poslední době se začíná stéle více uplatňovat i
energeticko-dispersní systém, předevaím pro stanovení
hlavních a vedlejších prvku.

Chol upozornit na nosnosti uplatnění především
vlnově dispersní rentgenfluoresoenční analýzy v geo-
logickém průzkumu. Jestliže odhlédneme 3d vlastní
přípravy vzorků a různých, pro RFA nevhodných kombi-
nací prvků, můžeme konstatovat, Se rentgenfluoresoen-
ční analýzou je možno analyzovat všecky prvky těSSí
než fluor, včetně transuranů. Skutečností však zůstá-
vá, Se nelze stanovit prvky inertníoh plynů (Ne - Rn).
Rozsah stanovení jednotlivých prvků se pohybuje od
meze detekce do 100 £• Mez detekce metody RFA není
příliš nízká, takže metoda není vhodná pro stanovení
velni nízkých koncentrací stopových prvků. Podle defi-
nice IUFAC j« met detekce definována jako koncentrace
poskytující analytický signál rovný trojnásobku stan-
dardní odchylky signálu nutovébo vzorku. Pro rentgen--
fluojresoenSni oefeadu je to konoentrac* rovni trojná-
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sobné standardní odchylce pozadí a můžeme ji vyjádřit
zjednodušeně následujícím vetahen

a - počet pulsú za-- s. pro 1 % prvku v daném rozsahu
měření při dané eäkladní matrici

£ - počet puleú pozadí za sekundu
T - čas měření pozadí sa eekuncu

£ trbDtD vztahu vyplývá, se mez detekce si nůžeme
předem určit tía, ie volíme vhoonou dobu měření. Ovsen.
na druhé straně cee sěření nelze zvlést pro&lužovet,
poněvadž přístrojová hodina $e poměrně drahá (pree
400,- E5s/hod.). Ka jedné straně musíme vzít v úvaau
požadovanou citlivost, ale ns druhé straně cenu stro-
ôvéhc- času. Sévislost tneee detekce ne době měření
uválím i*a obr. I. Z tebulsy je patrné, že při delšín:
aěření než 100 s.se mez detekce sniž'jje jen pozvolna,
a proto delší 5as pro měření používáme jen výjimečně.
Běžná je měřící dobE. od 10 do 100 s.

Ze vztu.hu uvedeného pro mez detekce vyplývá, že
nez detekce je závislá kromě Času, o kterém jsme se
již zmínili, jeStě na počtu impulsů pozadí. Intensita
pozadí je do určité míry závislé na sékladním složení
vzorku (matrici). U silikátů míse činit rozdíl inten-
zity pozadí u různých V2orkú až 100 % i více. Kdyby-
chom tedy chtěli uvádět přesně mez detekce, pak bychom
museli tyto hodnoty počítat pro každý vzorek zvláší.
V běžné praxi to není možné, a pro uživatele výsledků
by to bylo mnoho čísel navíc. Z toho důvodu je větši-
nou uvétíena průměrná me2 detekce pro silikáty.

V tabulce 2. uvádím graf m3ze detekce pro siliká-
ty typu žuly s čiarky jednotlivých prvků v kůře zem-
ské. Doba měření je 10 e. Prvky jsou uvedeny na ose X
podle atomových čísel a úsečka na ose y vyjadřuje
čiarkový obsah prvku. í tohoto grafu 3© patrné, že
existuje jen mále prvků v celá Deriodleké oouetavě,
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kôe nez detekce R?A metody je nižší, neš čiarkový ob-
sah v zezisié kúre. Z toho důvodu je také mnoho výsleč-
ki RPA DznačovĹziD jako menší, neř mez detekce.

V teto souvislostí bych chtěl uvést jeěte několik
poznámek, týkajících se statistického významu meze de-
tekce, ľía raezi detekce je totiž standardní relativní
odchylka poměrní vysoká a podle statistických výpočtů
činí e ž 4-6 Je z výsledku. Jestliže bychom přesnost vý-
sledků počít&li od íTieze detekce, pe.k syohos poSítali

s velkou nespolehlivostí výsledků. Proto bjla stanove-
na další statistická ttrar-icfe, kterou nazýváme mezí
stanovitelnosti. Je to koncentrace, která odpovídá
signálu desetinásobné standardní odchj'lky posadí. Te-
prve od této hoáaoty je možno počítet s p?esn;'ai vý-
Eied^y analytické metody a tedy i metody RPA.

V některých laboratořích počítač vydává i čísla,
kde Ť £ O U bočnoty obsahů pod mezí detekce a v některých
případech ^sou tato čísle, používána i při geocúecsicirýci
vybocnoceních. Tato Čísla, mající hodnotu pod ae^í de-
tekce, se mohou pohybovat od níakých séporných čísel
přee nulu e.ž k hranici raese detekce. Jsou to ověeai
hodnoty nic neříkající, protože jsou to pouse náhodná
čísla, nemající žádný význam pro hodnocení analys.

Ta té s hodnotami rcezi mezí detekce a mezi stp.novi-
telnosti je nutno pracovat opatrně, protože v této ob-
lasti rnůSe týt velká chyba výsledku - hodnoty lze uve-
šoviií jako semikvantitativní. Teprve nad mezí stanovi-
telcDSti dostáváme kvantitativní výsledky, které mají
preanost udávanou pro jednotlivá stanovení.
Podle zkušeností lze konstatovat, že u metody RFA se
mese detekce těžších prvků (od K) pro silikátovou ma-
trici pohybují od 5 do 20 ppm, meze stanovitelnosti od
15 ô o 70 ppra pří době měření d.o 60 a.

To bylo několik statistických údajů k měření sto-
pových prvJců metodou RPA. Jak vyplývá z předchozích v—
vah, není metoda RPA zvláětě vhodná pro stanovení
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velmi nízkých koncentrací. Ovšem z důvodů, že je neto-
čen poaěrně přesnou a provádí stanovení přímo v pev-
ných vzorcíoh (bez převádění do roztoku), je velmi
oud^ používána pro stanovení v horninách. Je totiž
•icnopna v celém rozsahu pracovat za určitých předpo-
kladů s přesností 2-3 % z výsledku.

Základními předpoklady pro dosažení přesnosti je
spolehlivá příprava vzorku včetně jeho homogenity,
vhodně zvolené podmínky měření a dostatek dobře zana-
lyzováných standardů.

Detailněji k jednotlivým bodům:
Nejprve několik poznámek k přípravě vzorků pro stano-
vení. V současné době je přístrojová technika na tako-
vém stupni, že dovede automaticky měřit bez přítomnos-
ti pracovníka několik desítek vzorků podle předem při-
pravených programů. Také vyhodnocení výsledků je počí-
tač schopen zvládnout v poměrně krátké době.. Sašově
nejnáročnější operací zůstává příprava vzorků, kde je
možno zvláště při analýze stopových prvků nadělat
spoustu chyb a nepřesností. Snad největším problémem
je převedení vzorku na práškovou formu o velikosti zrn
menší než 6<Ja» Při vlastním drcení a mletí vzorků do-
chází velmi často ke kontaminaci vzorku a to bu3 mate-
riálem používaných zařízení (dochází ke znečistení že*
lezem, niklem, chromém, wolframem apod.), nebo konta-
minací předchozím vzorkem v mlecím či drtícím zaříze-
ní.

Pro stanovení stopových prvku je možno využít ná-
sledující techniku přípravy práškového vzorkuÍ
a) přímo nasypaný práfikový vsorek
b) slisovaný vzorek bes přídavku
e) slisovaný vzorek s pojivem a případně a přídavka*

vnitřního standardu.
Přímo sypaný vzorek se dnea už ve větSině přípai^,

nepoužívá, poněvadž tato sice jednoduchá technika mi
mnoho nevýhod* He lze pracovat .v».vakuu, zářeni Ja po-
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hlcováno na folii, kterou musí být vzorek podložen a
je zde silný efekt nestejné zrnitosti vzorku. Při mě-
ření ve vzduchu dochází k pohlcování rentgenové záření
a tím k mexiai naměřené intenzitě především u lehčích
prvků. Sníženou intenzitou se zmenšuje citlivost sta-
novení, což je pro stopové prvky nevýhodné. Sypané
vzorky se používají v praxi jen při stanovení homoge-
nity vzorku a standardů. Pro běžné stanovení se větši-
nou tato technika nepoužívá.

Ve slisovaném vzorku se již odstraňuje chyba
vzniklá nestejnou velikostí zrn a pokud je vzorek
tvárný (některé typy jílů), a je slisován dostatečným
tlakem, pak lze pracovat i ve vakuu. V našich labora-
tořích se běžně používá metoda, kdy je vzorek bez po-
jiva nalisován do hliníkové misky tlakem 300 kN. Ovšem
některé vzorky nelze slisovat v tabletku ani velkýa
tlakem (např, sklářské písky), a pak se přidává do ta-
kového vzorku pojivo v poměru 1:5 až 1:1. Jako pojivo
se užívá práškové celulóza, tetraborát, chlorid dra-
selný, kyselina boritá, různé druhy vosků, Škrob, mo-
čovina, polyvinylalkohol apod. Po pojiva je možno při-
míchat prvky vnitřního standardu a pak současní a po-
jivem přidáme do vzorku i vnitřní standard. Po proní-
chání vzorku a pojiva se směs slisuje ve velmi pevnot
tabletku.

Ovšera i zde se setkáváme s potíserai, protože sto-
pové prvky mohou být obsaženy i v pojivu. Při hleá&ní
pojiva pro sklářské písky byl problém najít pojivo be?
železa a bez hliníku. Nakonec jako nejlepší se zde u-
kázala kyselina boritá, která měla nejniiší obsahy
železa.

Další práce analytika spočívá v nalezení nejvhod-
nější měřící podmínky tak, aby byla oo největší citli-
vost jednotlivých stanovovaných stopových prvků. To
snamená, Že pokud je to možné, měříme nejsilnější li-



L,n, 7 prvém rádu. ?ak cuaíae podle cíiarakíeru vs^rX'u
vybrat da lš í nejvhodnější podmínlry -noření a t o :
- anodou re.-xt^enky s opticiálnín napětím n proudem ;Cr,

Se, ::o, * , Au, Ag a j . )
- "7 3tal (LiP 200, Li? 220, Ge, ľľľľ, TlAP, ?X1 aj.)
- de t-rit or (průtokový nebo scintilaoní, případně oba)
- kolirnátor (53->ra, nebo 15Q«m)
- okénko průtokového citace (pro lehké prvky V»a, Pr:>

těžké 6^m)
- prostředí spektrometru (vzduch, vakuum, rríp.heliun)
- určit dobu ruěření tak, abychom měli postačující me:
detekce.

Votčinu parametrů lze odhadnout z r-jzných publikova-
ných nebo fire:,iních údajů. Zčásti je nutno experimen-
tálně zji3tit nejvýnodn5j3í podmínky měření.

V závěru ae zirvíníra ještí o r&Jcladriích metodách
stanovení 3topových prvků RFA. '.'etoča, ktení je nej-
jednodušší a vyžaduje nejmenší úpravu vzorku je tav.
metoda vnějšího 3tandardu. Tuto je možno použít v pří-
pade, 2e 3ložení jtanovených vzorků m;' stejné nebo
velmi podobné základní chemické slovní.
Použijcie-li této metody, j»\k je možno práškový vsorek
buď přírao uasypet na fólii (pak oväern nelze prncovat
a vakuem), nebo vzorek slisujeme v tabletku. ľ?Ž!cter<"
vzorky je možno llrjovat přímo (nnpř. jíly), jiné j«
nutno slisovat do kovov<- misky nebo kroužku, pro dnl3í
je tfoba použít pojiva, aby tRbletka dr?.ela pahroaadí.
!7a přístroji pak změříme intenzity stanovených prvkfl
vê  standardech, spočítáme nebo narýsujeme kalibrační
křivku (vStainou přímkového tvuru) a pak přítaa s in-
tenzity polítáme koncentrace. Je to m*toda rychlá,
ň pokud stopová prvky nemají koincidence, pak úplni
bez probléaú. V naaí laboratoři touto metodou stano-
víme ?ef AI a Ti ve sklářských píscích. Tabletky mu-
sí tn? nejprve rozmíchat a pojivem a pa sllcování » tab-
letku cibríme Jednotlivé prvky ve vakuu. PojlTem je ky.-

• • • &
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boritá, ^rotDÍe Je to pojivo a r.-e*£en.'=ÍT! v

Delží vhodnou ne t od 3u pro 3t=pové rrvkry je ziírrJr

i e r . á r."toda v;ió jj£;jo stari-iardu 3 sorpc í na ro~c.ť£

nebo na cáru rent^enlcy. ľrincip cieto\'y je ten, ře ^?/o
vnitřní standard slouží pozadí poblíf: RČktarc' l í : i ie,
nebo céri rp.'itjíľiki1, ľŕíprivn v:or'.:i je st-jr^ J.CÍO u
cieto']y vnějšího s^.ir.a^ríu, ^sa vypočet Iconco.tr^rí ^e
s l o í i t í j ä í . Iro 3tí>.nove:ií stopových rrv'--.; v áililíátfc^
drvá tuto metodn romórno dobro kv&ntitř-.tivní Vj'slič'jy

s chybou i 15-20 f.'» z výsledku.
Dalďí už velni p'ennou T.ctoJou fro s t vi r.? v m í s to-

pových prvtcú je netoOa 7r.itřního st;.nJsrdu. ??i vr.oťnď
zvoleném vr.itřnía standardu, nebo vr.it~nícii 9ť-.:::°.r-
deeh (rúže Jich být i n-'rzolik), lze r r o v t i ' t ôtinover-í
stopových prvic\\ 3 chybou v pr*;~.?ru 5-7 .'.'• z v__'ôlê V:u.
Oviesn příprava vzorkn'i Je s loľi itr j j í , por.-'vadž do s.".s.-
d«?ho vzorku niuai.T.e ho.no ť̂"nně přiruc.^it vnitřní át.-..i-
dard. Prakticky mrlrae prvky vnitřního stf-idrvriu v r^J i-
vu Q pi'idávúme je aouľ-nsu"' 3 pojivcj;.

Pokud analysujone jen n'/.olik vsorkA, rn): se jaká
výhodníS jíiví metoda otanfartního p?í<ísv>u. Třípríiva
vzorku je ponorně- s loži tá , ov-ľen výíjlcdky tato r.etoôa
dává přesné. V praxi IÍFA Je ovóe ĵ .r.;ílo uřívánc* rro Je-
j í poměrně dlouhou přípravu vzork-*.

Pokud chcené stanovit netc.Jou K?A niř.Sí kcr.cer.-
trace, nes jaoti tnese detekce uvnôčin* vro stanovení jeJ-
notlivých prvkň, nap?, v ai l ikátech, p<i!c í;e rou/ivá
Saato chemická předkoncentrnce prvku, nebo skuliny rrv-
kú (srážením, extrukcí, aorpcx apoi . ) . Ti~ ;?ice .•rá/f-f
ntnnovit i po^t-rně níz!;«' koncontracr, ovľrr. colý ro-
3t»p atíuiovoní se proJlou;.'.í. rředkancentrs-ce oa :^u '£-

vají pouze u stanovení t«"ch prvkA, ktero j^ou jinoa a-

nalytickou metodou tt'ľ-ko nť\novitf>'nt' ín».př. vada prv-
Icú vzňcných zemin).

Celkoví lze ř íc i» že aořicí teciuiika u -x̂ t
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rentgenové fluorescence je ne vysoké úrovni a pro ana-
lytika zbývá jen atrévná přípravě vzorkň, výběr nej-
vhodnějších podmínek a výběr vhodných, dobře zanslyzo-
vacých standardů. R7A stejně .Jako většina inEtrumen-
*'•'"..r.:.'>': •: - tr. J ;.t ^etočou srcvnávací. Pro správnou in-
terpretaci naměřených dat potřebuje dobře zanalyzované
standardy, kterých ;•'.. ̂ .ustále velký nedostatek, a je-
.; . :. i ..;.:-t».vfe ;'e většinou zdlouhavá.

V geilo^ickéia průzkumu je rentgenové fluorescence
využívána především pro kvantitativní stanovení někte-
rých stopových prvků pro geochemické e metaloraetrieJcé
studie{v současné době kolem 25 prvků), pro cheaickou
analysu silikátů (hlavni aložky). Zatín Je u nás nálo
rt-ssířena rcntgerďluorescenční analýza pro stanovení
rud e různých nerudjaýcb surovin. V tomto směru Jsme
zatir na počátku využívání této analytické metody.

V závěru ^eště několik poznámek k rozdílu mezi vl-
nově disperzní a energeticko čiapersní rentgenfluores-
cenčcr ar.^lvaou pro analýzu silikátů. Je možno říci,
ŽK- obr- metody dávení prakticky eho&né* kvantitativní
výsledky a to jak při stanovení hlevr»ícfa složek, tak
i při stanovení stopových prvků. Metoda EDS je sice
néně citlivá pro Btopové prvky, avšak tím, že lze sta-
novit všechny prvky současně, je možno prodloužit dolní
ríšření a tím zlepšit citlivoet. V některých případech
je na závadu menší rozlišovací schopnost EDS především
u těžMcb prvkí.

2ía oruué straně výhodou EDS je skutečnost, že sta-
r.ovuje při jednom měření všechny prvky e ve spektru
aúae jak prvky, které chceme stanovit, tak i prvky ne-
Dceicávané, které lze ve spektru vyhodnotit dodatečně.

Ideální stav podle precovníků, kteří vlastní oba
typy přístrojů ĽDS i VDS je kombinace obou příetrojíi.
Tyto jsou využívány podle domentáljiš řeSené prtťblema-
tiky.
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Obr. X Graf tdvielasti meze detekce na době měření
metody RFA.
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HEQr IZloS B u r i a n , tVR Ifaíáek pod Brdy, ČSSR

food

tJprmrm polyartaliekych rud s lokalit Zlaté Boxy,
Herat Benešov a BÉaská Stlcvnlca, její neustálé zdoko-»
nalovChí a nlwdání no^ch cest Je jédixúi s nejdfile£itě>»
šícii tSkoU TÍVR,

Rychlost, soškou pracotofl: řídící eelý t*chnolo~
fiidqř postup ôostasM analytické ^sledky, rozhoduje a
vimanoatí. jsho sásefaa do cslébo proossa a nakonec i o
kvalitě obdrženého produktu a procenta výtSSncwti S T O *

leného postupa* StsjnS tak i při výzkumné práci, labo-
ratorních i poloprovozních pokusech, je tento faktor
jefinía z limitujících pro rychlost, kvalita B konečně
1 skonaartkn celého výzkumu*

Uváděné požadavky splňuje aetoda rentgenové fluo-
resesnfiní spektrální analýzy. Analytické výsledky posky-
tuje dostartacnS rychlá a při je Jlai vhodnéa použití a
dobfa vypracované aetodice dovoluje právi tolik požado-
vané operativní řízení technologických pochodů.

Cílea tohoto sdělení je inforaace o rf sledcích do-
sažených při rentganspektrálni analyse odpadníeh pro-
doktd po úprarS polymetalických rud se shora uvedených
lokalit* Obsahy sladovaných kov& T odpadech podávají to*,
tiž obrax o výtěžnosti svoleného tachnologického poato-

Použité ppístpro.ie a, pf í Pravá, vzorku

Vsorky odpadfl tyly anatlysovány na rtg» fluores-
csnfním spaktroaetra V B A 20R íy Rreiberger Fr&zislons-
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mechanik s KER, Jd« o sefcvcoční apektroartr, Jehož de»
tailzxí popla spole • nfirtaxýBlijdmďenostad. s jeho pro-
vosem a ú*3r£bo«3 byl zde přednesen • roce 193? /!/• Bu-
de saad vhodné* pauza přlpoapnout, že přístroj Je vyba-
ven zatnlpodítačea K5R 4100 fy Robotron /SDR/, který spo-
lu s dodasýai programy dovoluje Jednak řízsní chodu ce-
lého spektiOBíetru podlá předem svolených paranartrfi, Jed-

yhodnocení oaněfen^ch Intenzit analytických ilnlf

a Jejich pfrredani na koncentrace analyzorsaych
Tento převod Je ustartečnorán na základě soustary rovnie
odroianých z porodního nodelu, kter^ seatarlli LUCAS-
TOOTH a FSIOB /2/. Ihradený postup unožnoje korekci ko-
lucidene* analytické linie s oatatnínri. liniead^ vlivu
pozadí, interaleoantárních efektů, mrtvého čaau detek-
toru, event* i Jiných nelinaarit*

Vrorky Jaou pronéřovány ve forni tablet o průměru
40 OBU FráSkoré vzorky upravené)- zrnitost pod 0,07 mn
homogenizuJeiBft s palyvinylalkoholeis, který působí Jako
pojidlo, na planetovém rychlomlynku PII 4 fy Retsch /3/«
Takto získanou anňa a podložkou z kyseliny borlté lisu-
jeate tlakem 20 MPa do pvc - kroufků na ručním hydrau-
lickém lisu DP - 36 fy Zweigwei* Liogelin z NDR. Podlož-
ka z kyseliny borlté tabletu Jeät3 dodatečné zpevňuje,
zmenSuJe mnoíství vzorku potrebného k analyze a navíc
poskytuje hladkou plochu vhodnou k popisování vzorků*

Poatup analýzy

Stanoveni nSdl, olova, zinku a síry metodou rent-
genové spektrální analýzy bylo zkoušeno a publikováno
J12 •nohými autory* Také na naSem pracovišti Jame vy-
pracovali pro toto atanovení metodiku * aplikovali Ji
při analysa odpadních produktů na rentgenovém apektro-
metru SPf^Ol fy Chirana Praha* Tato metodika odpovída-
la véafc motnoatam zastaralého apektromatru STG-01 /4/»
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Rentgenový spektrometr VRA 20 B poakytuje však možnost
využití počítače s metaaatickye korekčnía programan,
který Je aožno specifikovat pře právě analyzované prvky
a druh materiálu.

Pro jednotlivé lokality byly stanoveny koncentrač-
ní rozsahy vSech analyzovaných prvků a vybráno 15 — 20
chemicky dobře zanalysovaných vzorků. Přibližně polovina
z nich byla pak podrobena kontrolním analýzám. Takto
připravený soubor vzorků sloužil jako standardní řada
pro vypracování analytické metodiky.

Pro stanovení jednotlivých prvků byly vybrány ná-
sledující analytické linie :

Cu....„.CuKl^1 2 .„.„..vlnová délka 0,1542 nm
^••••••ZiiKl^^ 2 • •••..».••..•• 0,1436 nm
Pb. PbLl^^2 •••••• •• 0,1175 nm
S .S 0.^*2 0,5373 nn

Linie mědi, olova a zinku byly registrovány na krysta-
lu LiF/200/, linie £Kft na krystalu EDDT. Na základě
řádového odhadu koncentrací provedeného optickou spek-
trální analýzou, kompletních chemických rozborů a zá-
znam! spekter pořízených v okolí navrhovaných analytic-
kých linií bylo konstatováno, že linie nejsou vážněji
koincidovány a jsou v celém zvoleném koncentračním
rozaahu dostatečně intenzivní.

Změny vzájemného poměru koncentrací analyzovaných
prvků mohou způsobovat interelementámí efekty, které
mají značný vliv na intenzity proměřovaných linií.
Větaí vzájenné vlivy lze očekávat v případě zinku a
mědi, měnící se koncentrace olova pak bude v důsledku
vysokého hmotového absorpčního koeficientu tohoto prv-
ku pro sledované analytické linie /5/ značně ovlivňo-
vat intenzity vSech linií. V úvahu je nutno vzít i ob-
sah pyritu v analyzovaných vzorcích. Aby byly uvedené '
vlivy minimalizovány, byly vedle intenzit analytických ŕ
linií proměřovány ještě intenzity jejich pozadí, dále - i



204

"Jkk. Intenzita linie FeKKž(, _ • intenzita inkoherentní
iinie materiálu antikatody používané rentgenky, NasaSře—
ri<? Intenzity byly pak zkoušeny jako korekční Y regres»
nich rrmieích pro výpočet koncentrací jednotlivých prv—
ki*

Pro buzení analytických linií byla použita rentgen-
ka s chromovou antikatodou* Z hlediska m3T*™Vinf vybíje-
né* intenzity jednotlivých linií je tato rentgenka výhod-
ná pouze pro analytickou linii síry. Protože väak v pro-
grsou rtg» spektroaetrické laboratoře je 1 analýza mag-
nezltU a fluoritů, kde použití této antikatody je nezbyt-
né, použili jsme tohoto buzení 1 v našem případě* Vybuze-
né intenzity byly i tak dostatečné, odpadla častá 8 ne-
příjemná výměna rentgenky. Kladem bylfe i využití dostateč-
ně intenzivní korekční linie CxK/. ta^ob •

K registraci vSech linií bylo použito pouze průto-
kového proporcionálního detektoru /DZ/» Ypřípadě analytic-
ké linie olova dostáváme sice oproti sclntilačními detek-
toru niSäí intensitu, měření je vSak mohem reprodukova-
talnějSi.

VSechna ngření byla provedena ve vakuu cca 4-7 Pe«
Ostatní podmínky byly voleny specielně pro každý analy-
zovaný material s ohledem na koncentrace stanovovaných
prvků a registrované Intensity Jednotlivých linií/fc ,7/,
ííSřící podmínky pro stanovení mědi, olova, slnku a mixy
v odpadních produktech po úpravě rudy s lokality Zlaté
Hory - východ jsou Jako příklad uvedeny v tabulce I*
Koncentrační rozsahy jednotlivých prvků pro různé loká-
li-ty jsou uvedeny v tabulce II. V tabulce m je uveden
přehled zjištěných vlivů na intensity jednotlivých ana-
lytických linií, které byly použity ke korekci výsledků.

Dosažené výaledfcr

S použitím Již zmíněného arteaatlckého aodeltt, kt»»
rý uvaruje 1 tyto tmdeJvf korek**, dostáván* pak výelea-
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ky ve farae dálnopisného záznam* Srovnání takto
nich výsledku" a výsledky chemických analys je pro stan-
dardní vzorky odpadních produktů po úpravě rudy z loka-
lity Zlatá Hory — východ uvedeno v tabulce IV» V tabulce
v* Je toto srovnání provedeno pro lokalitu Zlaté 3r? -
západ* v tabule* TI pro lokalitu Horní Benešov a v ta*
bulce V H pro vzorky z lokality Bln&ká Štiavnica*

Uvedená srovnání vykazují celkem velmi slufcou sho-
du a také hodnoty směrodatných odcřgrlek koncentrací stan-
dardních vzorků od proložené kalibrační křivky / Ejj.on -
viz tab* V I H / svědčí o tom, Se bylo dosaženo dosti těs-
ných koncentračních závislostí naměřených intenzit.

Výsledky analýz praktických vzorku byly kontrolová-
ny Jednak následnými chemickými analýzami, Jednak přímo
výpočtea technologických bilancí* Nebylo shledáno význam-
nějších rozdílu* Potíže nastaly při analýzách vzorka,
které se svým složením významně liSily od použitých stan-
dardních vzorků., nebo obsahem některého stanovovaného
prvku značně překračovaly stanovená koncentrační rozmezí*
T těchto případech Je nutno počítat 9 vět3í chybou, veli-
kost ohyby stoupá a počtem použitých satematickf ch korek-
cí* Takovéto vzorky Je nutno z analysy vyloučit, analy-
zovat Je chemicky a zpětně Je využít k doplnění standard-
ní řady.

Vypracované metodiky byly průběžně aplikovány na
analysu provozních technologických vzorků. Kvalita vý-
sledku byla uspokojiváf srovnatelná s chemickými analý—
zaai. fychlost zpracování vzerku Je v§ak několikanásob-
né vySSÍ, eoi prlná3í technologickým pracovníkům úsporu
času i náklada.
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Tabulka I

Měřící podaínky pro stanovení mědi, olova, zinku a siry v odpadnich
produktech lokality Slsté Kory - východ(Cr-entikátoda, 40 kV, 40 oA)

5ÍBl0
linie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

stonové
číaio

24

IS

16

S 5

25

25

30

30

£2

úhel

2 *

30,45

74,10

75,13

57,51

44,32

4-',, 30

41,7C

•',1,00

33,3J

33,10

krystal

— • - * J Á

IÍPC2C.C)

iiPUco)

Li?(ZCC)

Li?C 200)

Li?ÍZCO)

LÍPC200)

LiPCíCO)

koliná-
tor

0,15°

0,15°

u , X v

0,15°

0,15°

0,15°

0,15°

0,15°

0,15°
.- irO

řád
peflexo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

expozice
( sec )

30

3C

30

10

30

30

30

3C

3o

3^

detektor

D2

D2

D Z

D Z

L<2

DZ

DZ

DZ

DS

.DZ

diskriminace

2/8 V

2/8 7

2/8 V

2/8 V

2/8 V

2/8 V

2/8 V

2/3 V

2/8 V

2/8 V

ro
0
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£oacexrtr«&RÍ rozseäqr analyzovaných prtkO. Te al»äpr»-
ných lokalitách.

Lokalita •• .

I Siati fecrr - východ

Zlaté Hory - zápafi

Hcrn^Bsnešov
•

Báňské Štiavnica

•

r '

Koncentrační rozsah.

O,C30LO - 0,13 % Cxx
0,037 - 0,39 % Pb
C,O44 - 5,00 % 2n
0,67 -13,48 % S

0,013 - 0,76 % Cu
0,012 - 0,44 % Pb
0,024 - 2,05 % Zn
0,15 -15,14 % S

0,011 - 0,058 % Ctí..
0,055 - 0,64 % Pb
0,062 - 1,53 & Zn.
0,40 - 3,46 % S

0,016 - 0,26 % Cu
0,019 - 3,19 % Pb
0,022 - 2,43 % 2xi
0,039 - 7,46 % S

•"í
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Tabulka

Přehled ovlivňujících prvků K dalSíeh použitých korekcí

Lokalita

Zlaté Hory - východ

ZLsté Hory - &ápetd

Horní Benešov

Báňská Štiavnica

Analytická

linie
CuKť*

ZnK<*

FbUÄ

S E : *

CuKťX

ZnKďt
PbLtfC
aca(
CuKí*

ZnK<*

PbLoC

Z n K : ^
Pbt<9\

Ovlivňující prvky
a další korekční
vlnové délky

Fe, Pb, Cup o z^
Pe, Cu, S, Cr&<1 ; n k o l u

Zn, S, Cr&^nfcoh.*

^ P O | .

P e , Zn, Pb, C u p o Z f c

S, Cu, Pb, Znpoj,
S, Pe, Cu, Zn, P b ^ ^
Cu, Zn, Pb, Spnm

S , Zn, CUĵ jg^

Cu, Pb, CrK^nicoiv.

Fe, Zn, Spoz*

Pe, Zn, Ctt^s^
Pe, Cu, Pb, Z n ^ ^
S, Pe, Zn, P b ^ ^ ^
Fe, Cu, Zn, Pb, S^^
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Tabulka If

Stanovoaí aidi, olova, sloka « mixy • odoadafoh prodaktooh

lokality a«t4 He*y -

číslo
Tsorktt

1

2

3

4

5
6

7
8

9

10

U

12

13

14

15

16

17
18

%
ohcta*

0,03

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03
0,03

0,04

0,05

0,05

0,05

0,07

0,08

0,08

0,10

09U

0,13

0,13

Ca
stff*

0,02

0,01

0.02

0,02

0,01

0,02

0,03

0,03

0,05

0,05

0,04

0,06

0,07

0,09
0*08

0,10

0,12

0,12

0,12

% řb
ohoa*

0,16

0,08

0,06

0,04

0,05
0,05

0,09

0,05 :

0,04

0,11

0,07

0,05
0,33
0,06

0,31
0,33
0,39
0,80

0,04

rt*.

0,17

0,07

0,05

0,03

0,06

0,05

0,09

0,05

0,04

0,10

0,08

0,05
0,33
0,06
0,30
0,34
0,39
0,20

0,04

% Z B

«&•*•

2,22

0,15

1.72

0,16

0,07

0,21

4,55

0,04

0,41

3,59

3,03

0,28

0,12

1.50

1,09

0,91

0,96

5,00

1.41

rtg.

2,1C

0,14

1,77

0,18

0,04

0,20

4,55
0,02

0,50

3,63

2,98

0,34
0,12

1,58

1.04

0,84

0,99
5,00

1,37,

< i
•&••«

3,03

1.40

2,18

0,67

—

0,94

4,51
1,20

4,21

—

3.86

3,76

4,75

—

4,97

4,79

4*70

8,88

5,15

3
vt«.

3,04

1.42

2,21

0,74

—

0,86

4.52
1,18

4,21

4,12

3,80

4,51
—

5,10

4,83

4,79
8,88

5,07
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Stanovení ngdl,olor&, zisku a BSIJ r odpadních produktach
lokality Zlaté Hory - sápad

číslo
vzorku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

U

12

13

14

15

16

17

18

19

20

choř.

0,31

0,020

0,020

0,020

0,030

0,037

0,070

0,092

0,131

0,14
0,20

0,21

0,21

0,23

0,24
0,38

0,39

0,57
0,58

0,73

rte.

0,35

0,018

0,028

0,026

0,035

0,047

0,069

0,099

0,13
0,12

0,19
0,20

0,235

0,22

0,23

0,41

0,37
0,56

0,56

0,73

% Pb

chas.

0,20

0,027

0,19
0,012

0,030
0,026

0,040

0,095

0,051
0,12

0,10

0,18

0,17

0,22

0,23

0,035
0,30

0,17

0,45

0,32

0,23

0,020

0,205
0,016

0,021

0,027

0,042

0,095

0,060

0,11

0,099
0,20

0,16

0,21

0,175

0,039

0,29
0,18

0,44

0,32

*
chaa«

1,03

0,035

0tJS

0,205
0,12

0,257
0*6C

0,11

1,54
0,12

0,15 •

0,42

0,56

0,29
2,06

0,034

0,57
0,21

0,85

1,12

Zn
rtg.

1,05

0,024
0,86

0,23

0,13

0,29

0,56

0,085

1,55

0,12

0,14

0,44
0,60

0,28

2,05
0,056

0,64

0,19
0,80

1,12

% S
chám.

10,37

0,12

15,10

0,46

0,29
0,84

1,90

2,15

3,05
2,80

0,16<

2,23
7,08

3,11
12,07

2,64

15,15

1,47

9,89
8,66

rtg.

9,73

0,15
15,13

0,49
0,26

0,82

1,97

2,08

3,08

2,92
0,16

2,23

6,99

2,63

12,04

4,19

15,14
2,28

9,92

8,65
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Tabulka TI

Stanom* mSdi, olora, zinku a síry T odpadních produk-

t«ch lokality Horní BéneSor

číslo
vzorku

1

2

3

4
5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

*T
18

19
20

% Cu
chesu

0,040

0,010

0,010

0,010

0,012

0,013

0,017

0,020

0,020

0,020

0,025

0,027

0,038

0,037
0,040

0,040

0,038

0,041

0,050
0,050

rtg.
0,038

0,013
0,012

0,011

0,013
0,012

0,012

0,019
0,021

0,022

0,024

0,026

0,038

0,039
0,038

0,042

0,039
0,041

0,058

0,052

* Pb
chem.

0,17
0,060

0,065
0,11

0,067
0,095

0,065
0,090

0,15

0,17
0,080

0,11
0,078

0,13

0,41
0,38

0,64
0,44

0,51
0,62

rtg.
0,17
0,060

0,066

0,10

0,055
0,084

0,073
0,098

0,16

0,17
0,088

0,10

0,089

0,11

0,41
0,38

0,64

0,4*

o,5a
0,63

% Zn
cheru

0,98

0,060

0,74

0,072

0,61

0,39
0,070

0,49
0,10

0,17

0,17

0,27

0,54

0,71

0,51

0,29

0,95

1,50
1,54

rtg.
0,98

0,062

0,75

0,074
0,62

0,38

0,073

0,45

0,12

0,19

0,15
0,26

0,54

0,73

0,51

0,27

1,23
0,96

1,50

1,53

%
chem*

1,44

0,46

0,56

0,37

0,56

1,70

0,46

1,76

1,84

—

—

1,71

—

0,92

2,56

2,56

3,47
2,86

—

2,59

5

Tt£,

1,40

0,52

0,60

0,40

0,52

1,70

0,41

1,81

1,82

—

—

1,65

—

0,93

2,57

2,58

3,46

2,84

—

2,62
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TdbuUfca VII

St«noTMil fflôdl, olova, sinku a síry • odpadních produttech
lokality BánakJ štlanrnlc*

Síalo
vzorku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

% Cu
cnenu

0,10

0,02í>

0,027

0,030

0,035

0,043

0,044

0,045

0,055

0,060

0,064

0,090

0,105

0,11

0,12

0,14

0,16

0,163

0,18

0,18

0,23

rtg.

0,10

0,0J7

0,032

0,036

0,036

0,050

0,046

0,046

0,043

0,070

0,066

0,096

0,11

0,105

0,13

0,15

0,15

0,15

0,17

0,18

0,23

% Pb
cheat.

0,17

0,088

0,030

0,035

0,050

0,040

0,035

0,14

0,050

0,22

0,070

0,17

0,39

0,39

1,52

0,205

0,88

0,265

0,28

3,20

0,35

rtg.

0,14

0,096

0,025

0,019

0,084

0,031

0,029

0,13

0,094

0,24

0,086

0,13

0,37

0,44

1,52

0,23

0,91

0,25

0,29

3,19

0,34

0,50

0,26

0,086

0,078

0,175

0,075

0,13

0,16

1,06

0,77

0,42

0,37

0,43

1,37

2,44

0,85

1,70

0,66

0,71

0,64

0,75

rtfi.

0,45

0,32

0,090

0,047

0,185

0,049

0,12

0,13

1,04

0,75

0,51

0,45

0,47

1,33

2,43

0,90

1,70

0,62

0,73

0,64

0,70

. v
% s

čheou

1,25

•1,76

1,43

0,050

2,25

0,14

3,83

0,21

1,03

5,07

0,53

0,88

1,08

1,74

5,43

0,35

2,37

0,75

0,76

6,74

0,82

rtg.

0,98

1,69

1,45

0,039

1,84

0,16

4,17

0,27

0,98

5,05

0,60

0,87

1,51

1,92

5,45

0,93

2,24

0,77

0,75

6,73

0,69
•> x
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oddqrlkgr fcantoaatr»caC etanOardnieii
od

P " *

CD

Pb

Zo

S

•

'ZH-sápftd

B* Bcneíor

fi^štlnsie*

Z S - sápad

ZH - fjfchod

ZS — xápmO.

B. StUrt*le.

ZE -rřchod

ZH - sápad

H* BKISSOT

B» štlaevnlea

0,010 - 0,13 "

0,d3 - 0,76

0,311 - 0,058

0,016 - 0,26

0,037 - 0,39

0,012 - 0,44

0,055 - 0,64

0,019 - 3,19

0,044- 5,00

0,024 - 2,05
0,062 - 1,53

0,022 - 2,43

0 , 6 7 - 13,48

0,15 -15,14
0,40 - 3,46

0,039- 7,46

V
* * 0,006

0,022

0,002

0,008

0,010

0,023

0.011

0,033

0,065

0,034
0,018

0,046

0,109

0,071

0,046

0,091

y í
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HNDr. Josef M u s i l , ÚtfG Praha, ČSSR

•METSOLOGICK* PROBLŽMY AXALYIICK*

1. Úvod

Převážná část zpracovávaných informac* v geolo-

giclsýcn vřdách - jako v přírodních vřdách obernč - a4

v souřdsncsti cheraktT kvantifikovaných nebo k\anti-

fikovatelných "eličin a je získávána nikoliv prcstým

pozorováním, nýbrž mařením. To platí v plné míře taká

o údajích popisujících látkové složení zkoumciný^h

hmotných systémů.

Ve všech oblastech aplikací lze v současné době

pozorovat posun od potřeby pouhých čísel, udivujících

obsahy, k zájmu o komplexní popis složení, doplnřný

údaji o přesnosti, úrovni spolehlivosti a d«l?Ĺai me-

trologickými charakteristikami.

Duvodea je jednak rostoucí objem dat n jednak po-

žadavek, aby výstupy vy§3ích informačních syst^oů,

např. závory geologického výzkumu, získávaly v rostou-

cí míře kvantifikovanou formu. Zanedbání tiHo ploíky

výsledku vede ve výakunu i v praxi 5«fto k plýtvaní

kapacitami o hrozí nebezpečí vóžných chyb typu nnlere-

ní neexistujících anomálií geochemického pole nebo na-

opak přehlédnutí signifikantních indiktcí.

Pro správnou interpretaci výsledků je ovíoo nemi-

ne důležitá rtpretantotivnost, tj. atrutegie odboru a

technika úpravy vzorku* kteří je pro spolehlivost ann-

lytické výpovědi o xkoueaném hmotném systému ."tejní dů-
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ležitá jako vlastností analytického výsledku, jenž je

primárně relevantní pro analytický vzorek.

Tato práce zachycuje souřesr̂ ý stav základních me-

trologických přístupů k vlastnímu analytickému systému

C obr. I'-. Obdobné zpracování odběru geologických vzor-

2r5 vyiaduo ; podstatný příspěvek geologů a je zatís
*

v začátcích.

2. Metrologie a analytická chemie

Metrologie analytické chemie ponechává stranou

technické problémy generování signálu i chemismus pří-

prevy \zorku k měření a soustřeSuje se hlavně na dekó-

dování signálu rčetnč kalibrace a dalSích kroků při

vyhodnocování. Dále se zabývá metrologickými vlastnost-

mi výsledků • metod a také informačními vlastnostmi dat.

Zákonná metrologie se uplatňuje zejména při přípravě re-

ferenčních materiálů chemického složení (dále SK) a při

normalizaci analytických netod. Také v táto oblasti jt

nutná ípolapráce analytických chemiků.

Zákl&dea měřeni fyzikálních veličin je přímé po-

rovnání a fcoevanfině dohodnutou jednotkou, např. váiení

jako porovnávání tíhy. Při řešení problémů tohoto typu

se také konstituovala metrologie. Definice jedmotky,

její hmotná realizace a obecné technická požadavky na

řečení komparace jsou základní body aeterologie fyzikál-

ních veličin.

Situace v analytické chemii je podstatně odlišné.
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Jedinou možností přímé konparace by bylo počítání atonů

íi molekul. Tato specifičnost se markantně projevila na

odlišném charakteru SI definice látkového množství.

Zvláštní postavení analytické chemie vedlo k velmi poz-

dnímu zařazení této problematiky do setrologie, vynucu-

je si odlišné pojetí etalonéže a modifikované chápání

kalibrace. Řada v jádře metrologických problénů byla

ovšem řežene v analytické cheaiii nezávisle a podstatně

dříve a je i nadále předmětem saaostatného rozvoje

v rámci analytické chemometrie, která se v?nuje apli-

kaci DSteDatických metod, řeří otázky optimalizace, a*-

ření informace a na druhé straní se nezabývá legisla-

tivními a normalizačními problémy.

3. Analytický a vzorkovací systáai

Získávání informací o chemickém plození probíhá

v rámci analytického syst̂ s-̂ jpo jeho doplnřní o vzorko-

vací subsystém dospíváme k analytické výpovřdi, která

se - na rozdíl od výsledku - týká nejen vzorku, nýbrž

studované oblasti reality (obr. I).

Jednotlivé bloky analytického systému iaplikují

dčlerrí analytických aetod podle různých hledisek. Sch4-

mn zároveň popituje přenos informace, takže lze defino-

vat příspěvky jednotlivých bloků r&př. k přesnosti a nu

základř schématu také volit strategii vývoje anslyti-:-

ké jaetody.

Bfhetn existence analytické chemie byly r'izrA bloly
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různí akcentovány. Tendence soudobé instrumentální

analýzy k přecenění generování signálu (měření) je tře-

ba korigovat zvýšenou péíf o vzorkovací subsystém, pří-

pravu vzorku k měření a zejména také o dekódování sig-

nálu. Trávě rozvinuté dekódování odlišuje analytickou

chenii od pouhých fyzikálně chemických měření. Neúpl-

nou reflexi tohoto stavu lze často odhalit ve volání

po referenčních materiálech.

Hmotnými vstupy analytického systému jsou vzorky,

činidla a referenční materiály. Informačními vstupy

jsou apriorní znalosti o vzorku. Informačním výstupem

je výsledek včetně metrologických charakteristik.

Vnitřní uspořádání analytického systému je věcí a-

nalytického chemika. ZačlenSní do informačního celku

geologických v?d, zahrnující zadání úkolu, strategii

vzorkování a interpretaci výsledků, vyžaduje spolupráci

analytického chemika, geologa a statistika nebo infor-

matika. Pouze tato spolupráce môže vést k analytické

výpovřdi, která na rozdíl od výsledku přináří požodov*

né informace o zkoumané oblasti reality.

4. Analytický signál a jeho dekódování

Podle Bčljojevovy definice je analytická chemie

vřda o generování a dekódování analytických signálů,

nesoucích informaci o chemickém složení vzorku.

Analytický signál je fyzikálni veličine (napr. ab-

sorbancc, xářivý tok, potenciál atd.), jejíž velikost
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(intenzita) S Je funkcí obsahu analytu (stanovované

složky) c A, obsahu řady interferentů c^, a řady para-

metrů postupu p^ (např. nastavení přístroje):

derivace T C se nazývá citlivost a je nejstarší metro-

logickou charakteristikou analytické metody. Přístro-

jové parametry, koncentrace činidel a další proměnné

p. se snažíme při tvorbě metody optimalizovat, přičemžJ
jedním z hledisek by měla být vždy minimální hodnota

3S
derivací r~- , tj. invariance signálu vůči malé změně
pracovních podmínek v pracovním bodu. Rutinnř používa-

ná njetoda má vždy ipA konstantní.

Při splnění těchto podmínek a po zvládnutí ruši-

vých vlivů lze pro praktické měření chápat signál jako

funkci jediné prooSnné c,. Příslužná závislost

S = S* ícA) i.2;

je nazývána kalibrační íunkce.

5. Kalibrace a vj'hodnocování signálu

Vyhodnocení signálu se člení na dva okruhy problémů:

a) řeěení ruSivých vlivů, tj. přechod od výrazu (1)

ke (2)

b) nalezení kalibrační a analytické funkce (kalibrace:.

Ve stopové analýze přistupuje ještě problematika o-

.pravý na slepý poki*% - fciii výskyt by mohl být deíi- ', \
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ničním znakem stopové analýzy.

Rušivé vlivy se snažíme eliainovot vhodnými zása-

hy před měřením (dčlení, maskování') a pří číření (zzi?—

na podmínek generovém signálu, zněna ačŕer.é veličiny

atp.). Není-li to v úplnosti možné, je nutno buito za-

vést korekce tj. upravit dodateční hodnotu, přirazenou

signálu podle analytické funkce (často na zákl&í* dal-

ších informačních vstupů, např. obsahů interrerentůt,

anebo zahrnout interference do kalibrace, tj. přizpů-

sobit hmotné vstupy při vyhodnocovaní. Poslední postup

je oprávněný pouze tehdy, plntí-li pro každé i

kde A c . je velikost intervalu, v r.čxž se pohybují

u vzorků, obsahy i-té rušivé složky a c. je sde střed-

ní obsah análytu.

Úplnost popisu vyžaduje Cnsto ve vztazích /I/ a

/3/ rozlišení různých forem výskytu interferentů. Po-

kud á* nějaká podmnožina takto obecní chápaných pro-r

menných lczlj dostatečné stabilní vlastností jisté-

ho typu vzorků, hovoříme o vlivu osnovy vzorku (matrix

(efektu), který pak lze zahrnout do kalibrace nezávisle

ha ovfiřování podmínky /3/.

Základní technikou vyhodnocování je technika kali-

brafiní křivky.. P M této technice se explicitní zjiStu-

je závislost signálu na obsahu, resp. absolutním množ3t

vf analytu v řadí? vhodných standardních vzorků. Není
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podstatné, zda se závislost vyjadřuje graficky či aa-

tetcatickou formou, existující případní pouze v paněti

počítsíe.

Charakter standardních vzorků závisí především na

znalosti a stupni eliminování ruf.ivých vlivů. Používá

se

a) kalibrace na čisté roztoky (obecnčji na čisté litk-

pokud se nevyskytují interference nebo byly dokona-

le eliminovány

b) kalibrace s použitia modifikacníuh přídavků - ruši-

vé vlivy se eliisinují vhodnými přídavky látek ke

vzorkům i ke standardním vzorkům, tnkže xírn signá-

lu se upraví na hodnotu, nezávislou r.9 přítomnosti

interferentu (spektrální pufry v A£5, uvolňovací

přídavky a ionizační pufry v AAS, cnskování ruSi-

vých složek ve spektroíotouetrii)

c) k*ilibrace na modelovt- sa'si - raodelují* ?e Interfe-

rence, nikoliv složení o;<r.ovy, (i kdyí to csiMSe být

jedna - čosto nejpřirozeněji Ĺ resta - k o Cli i;

příkludem je modelování trMnspot'tni interference,

způsobené zenčnou viskozity roztoku při plamenové

AAS: bez ohledu nn char-akter složek zvyšujících vis-

kozitu lze k modelování vfltSinou použít přídavku

glycerinu k řist^m srovnávne í.n roztokou.

d) kalibrace no referenřní materiály typu vzorků - po-

stup z praktického hlediska jiat* vjřhodnjř, ̂ le

zdalekft ne univerzální; v Žádnési případě by r.eiM
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svádět k vynechání studia rušivých vlivů.

Oba poslední postupy zahrnují interference do ka-

librace (postup d/ s minimální čírou jejich poznání),

což Je oprávněná pouze při splnění podmínky /3/.

5. Analytická metoda

Analytická metoda í"pracovní postup") je souhrn

pokyrjú, úplň?, a jednozn&5n5 definujících elgoritous

operací, kterýsi analr-tik získé výsledek na zéklsiě

poufrití hmotných o inrcrnsecních vstupů daného analytic-

kého sysVz-.u.

Popi- cetsdy zahrnuje vymezení oblasti použitel-

nosti, popi:: ztťkérA. -anElytického signálu ("vlastní

prucovni. postup"), popis vyhodnocení signálu a konečr:?

t e *.r s logické vlastnorti výsledků, r-esp. nietody. Sada

ncsdor.tíitlri bývš "•• současnosti v popisu vyhodnocování.

M'.:"-í t-.v*. ureôert ?.pi*?ob kalibrace, složení vSech 3tan-

f-:rJv.í"h vzorku nebo složer.í přídavků resp. konkrétní

vvť=r re.ferenir:ích sateriélů, způsob nastavení nulový

.̂  oclr.o*y p?Í£tro^e, postup opravy nq slepý pokus e v ne-

;••:•/• --le-Zrí r&ď" i definice toho, co se považuje za jeden

•ý-;.cl"ík >např. vyhodnocený průiiír n nř.ření, •"•ý

-'~Hr r.':.n r. ir-no ven í rit?.}. Pouza tsk se dosáhne j

:.•• f"-.:cti --.i rtabiliiy Ketroíogických cherakterietik.

Lok-n'-slý popif aotody je nutnýc preápoklaaem

3ut.c;'.-itiz.-ce B EÍskávó tak v současnosti další progre-
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7. Metrologické charakteristiky výsledku

Metrologické charakteristiky jsou součástí analy-

tického výsledku. Jejich důležitost roste, je-li závěr;

odvozený na základ? výsledků, vzdálenSjží jejich pri-

márnímu snalytickému významu, jako je tomu při "zv5t-

äování měřítka", nap?, pro odhady zásob.

Základní metrologickou charakteristikou je přes-

nost. Primárním obsahem tohoto pojmu je jistá vlastnost

souboru výsledků, získaných paralelní1 prováděnou ana-

lýzou dokonale homogenního vzorku. Požadavky ne vhodná

sestavení statistického souboru pro vyhodnocení přes-

nosti a zásady pOvStupu při testování j^cu v analytickí,

chemii známé. Jsou-li splníny, je přesnost na^U-islá

na dalších okolnostech, jako je velikost souboru, cis-

to a čas jeho realizace a lze tedy odvezen? chápat

přesnost jako vlastnost kaiďího výsledku, který by

mohl náloř.et do statistického souboru.

Přesnost saaa není veliřinn a její kvantitativní

charakteristikou je např. standardní odohylk.t. Je zřej-

mé, že přesnost popisu je vlaptr..̂  ainiuálni rozptyl

výsledků; při testu přesnosti se totiž nejůn připouští,

ale přímo vyžaduje souřaptir? provádění vgech nn-ilýz

tímtéž prncovníkeia v téže laboratoři. Přerr.ost tedy

vystihuje muxiaum moínostf testovm-.é metody. Pro prn\i

je ale nemínř dňle?-it4 vídřt, jak dopadne vz i jemné

srovnání výsledků získaných tn odliřných podmínek, nnrí.
ir

v různé dob? a na různých pracovištích. Pokusy o r.ahr- i í
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nutí takové situace do samotného pojmu přesnosti nut-

nž zevádíjí nepodloženou konvencí a vedou k nedorozu-

mění. Správnřjží cestou je definování delších vhodných

poubori výsledki a testování jejich rozptylu. Na ton-

to záklr.d* jsou zeváděny dvě delěí metrologické cha-

rtkteristiky - opakovatelnost e reprodukovatelnost.

OtakovatelTiost je vlastnost souboru výsledků,

2Í5>aných v téže laboratoři podle téhož definoveného

prv-OVIÍÍho postupu 2 riznýeh podílu dokonale homogen-

ního vzorku v různých časových obdobích. H^pr

telr.ořt Je obdobní vlastností souboru \'ýsledků získe-

rúr:h podle t.éhoz postu]iu pro stejný vzorek v různých

laboratořích. Kventitativní charakteristikou obou

vl^^tnortí .je op̂ -t Bt^ndcrdr.í odchylka příslušného

rouboru, kterou je nutno vžáy doplnit \ldaji o podmín-

Váf.'h restevení souboru, zvolených s ohledea na účel

v-hrir&kteristik;;'; toto doplríi.í p&r«Ľetry vj''chozích

r-ouborů je inforn.r:-:n? bo>.atíí než jejich konver.ční

definovaní.

?ro využití ar.falytických údsjů je výzr.acr.á mož-

r.ost zaíirnout do obdobných testi i odbčr & úpravu

vzorkj s definovat obdobní metrologické charakteris-

tík;/ enelyticke výpovědi; už z tohoto důvodu by kaidá

v Z. nr.tr. o E t z.?l* bvt vždy úplň? pojmenována (např. pres-

r.ost vypledků, opakovatelnost jnSření, reprodukcvqtel-

i.ost aTialytické -/ýpov'či, robustnost metody).
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6- Metrologická vlastností analytické metody

Oblas* použitelnosti aneíytické asetodv je popsár.c

sIoSstiÍE vsork'i, které lze anilyaova'.- u inter'vaisz. ob-

sahů ana'iytu. Interval stanrviteir^ých obsahu 3 e urči e r;

••* podstetí- závislostí presnosti n ft. obsahu analytu.

Dolní hranice použi teinon,i.i. DÍ-LOGV 21 cení: pcit-

devkeas odliSeni signálu od rumového po:;ai:.. c c;, .• ane.-

lytické chemií znamená ouliševrl signálu vsc-rlu; o-u sig-

nálu odpovídajícímu "nulovému" obsahur Fodxe aesiná-

rodně přijaté definice IUPAC Je mez detekce mřřen:'

koncentrace nebo absolutní množství enalytu, 3'emuí

odpovídá signál £ ^o^'T^ trojnásobku štandardní od-

chylky s při měření nulového signálu (tjc signálu nu-

lového vzorku).Mez detekce měření ovšem nezahrnuje

příspěvky ostatních bloků analytického systému s proto

nemůže vypovídat o možnostech konkrétní analytické me-

tody.

Mez detekce pro celé stanoveni odpovídá požadavku

odliSení signálu vzorku od variabilního signálu slepých

pokusů, á a k 3 e získán proměřením série připravených

slepých pokusů. Standardní odchylka s Q ve výše uvedené

definici tedy zde charakterizuje variabilitu signálů v

souboru slepých pokusů nebo v sérii paralelních stano-

vení u vzorku s obsahem blízkým výsledné mezi detekce

stanoveni. Vezmeme-li v úvahu opravu na slepý pokus

při vyhodnocování, bude přesnost na mezi detekce sta-

novení charakterizována standardní relativní odchylkou
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33.3. f T = 47 % , což Je sotva při-

jatelné pro kvantitativní stanovení. Proto se definu-

je další hranic* - mez stenovitelnosti, kde místo troj-

násobku a0 vystupuj* 10.sQ a 8 r je pak asi 10 %. Tak

je zachován rozumný smysl pojmu kvantifikace a je exak-

tně* vymezen i prostor pro kvalitativní dlkoz mezi nid/

ntan/ a n.s. Jistota tvrzení "̂ m. d .(stan.) " při aigná-

lu tosně pod S^ je pouze 0,5.

Veškeré uvedené definice jsou konvent* v tom

smyslu, 1« volbou násobku s volí jistou teoretickou

droveň jistoty. Obecnř platí, ie veškeré údaje v této

oblasti - xejména tidaje firemní literatury - msjí ten-

denci udávat meze pří li.̂  optimistiek-'.

9. HeferenSní materiály chemického složení

cQl chemického sloSení jsou hc.otn̂  nour>t>ivy cha-

raktera reálnech vzorků nebo unřlýck látkových pmřjií

(výjimečně C'stých látek;, vykazující následující zna-

ky: a/ vhodný typ materiálu, b/ vhodná fyzikální for-

ma, c/ homogenita, d/ stabilltH sloSení, e/ spolehlivá

znalost .obsahu jedné Si více složek, f/ doftuteír^

množství materiálu, g/ ilřední vyhlášení. Znaky nS -

f/s* týkají technické stránky problematiky RM, znnky

e/ a g/ stránky metrologické, řeSenrf nn poli legální

metrologie*

Znaky b/ a c/ jsou definovány pouze n ohledem na

jistou analytickou eaetodu nebo skupinu metod. PoZada-
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vek d/ je často splněn pouze jistou dobu a ca jistých

podmínek skladování.

Obsahem složky Je v RM míněno poměrné zastoupení

definovaného druhu hmotných částic. Pritom n«*u»í jít

0 skuteční5 se vyskytující chemická individuum: Saato

se udává pouze sumární obsah prvku bet ohledu na formy

.ýskytu. Spolehlivá znalost obsahu je výsledkem cer-

tifikace RU. Na rozdíl od pouhého porovnání s etalonen

vySSího řádu představuje certifikace RU chemického slo-

ženC náročný a složitý proces vyžndující řízenou spolu-

práci řidy pracovifiC a netod. Je to op^t důsledek (a

ďSk'íz) metrologická oiliSnosti analytické chrmie."

Výsledkem certifikace j«» v podstatě analytický .

výsledek s "dobrýtl" metrologickými vlastnostmi. U

dobře vybavených RU se udává atestovaná hodnota, je-

jí interval spolehlivosti s prísluSnou rirovní jistoty

nebo jiné ndekvátní parametry. «-'e velmi vhodná znát

1 Jednotlivé výsledky (lze posoudit rozdílení), pou-

žité metody u jiřípadn? 1 prnooviit*, která Jednotlivé

anulýiy provádMn. Kea^n* dAleliťí je L specifikování

použitého postupu zpracování dat. Dohužel existují i

ménř vy bo vená RU n Cnnto jsou ud<n>* pouze ntestovan4

hodnoty. Jde-li přitom o nov̂ Jflí HSI, Je tť«bn předpo-

kládat, že k iftallení metrologických -VJaJi existoval

důvod, v soufňsnotti jen stPZÍ dnny Jejich neznnlottí.

Použití KU v analytické* chemii mAže talt trojí Jíel:

a Í ovftfení správnosti metody (tj. správnosti poskytova- ' f

ných vý.ledW)



226

b) zajištění stability analytického systému (kontrole

Ji£ zavedené metody)

c) kalibrace

Uvedené pořadí odpovídá současnému trendu * pohle-

du na význam JEOS. Etapa, v ní S byly RM hlavním prostřed-

kem kalibrace, patří Ji2 minulosti.

10. Organizace metrologické Činnosti

Ze specifičností problematiky analytické metrolo-

gie plynou i odlišnosti organizace a pracovní náplně.

Téžlště činnosti - na rozdíl od metrologické služby

v oblasti fyzikálních veličin - není v zajiStování

měrového pořádku, uplatňování schémat návaznosti a

v periodické kontrole měřidel,. Ověřování analytických

vah náleží k nezbytnostem, ale rozšíření této aktivity

na vaektróu laboratorní techniku je spise nepochopením

problematiky než pomocí analytická chemii.

Přesto však existují shodné organizační rysy: Zji-

stování metrologických vlastností výsledků i metod je

třeba provádět podle předem •••taveného plénu na zákla-

dě koncepce, v naSich podmínkách nejčastěji na úrovni

resortů. Cíl mezilaboratorních zkouSek může být trojí:

a) zkoušení metody, b) zkoušení laboratoří, c) skoulení

materiálu, např. pro úCely certifikace BH. Podle cíl*

se liSi organizace i vyhodnocení metrologických experi-

mentů.

V_ráaci. činnosti.jedné laboratoře je molno - a nut-

no - sledovat přesnost, opakovatelnost, ověřovat sprav*
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..'>•*. ;:i vr, :,; a nostrifikaci metod a sledovat stabi-

litu analytických systémů.

Na tuto činnost v organizaci laborstoře zpravidla

or̂ tniclcy navazuje vývoj zpracování dat, použití výpo-

četní techniky a spolupráce při vývoji nových netod.

Rovnřž záběh větších přístrojů bez metrolcgick4 součin-

nosti může být dnes plytvania prostředky.

11. Závěr

Mezi hlavní trendy vývode analytické cheaie nepo-

chybně patří automatizace, počítačové zpracování dat,

přechod k monitorovacímu režimu a anonyaní předávání

výsledků v rámci velkých souborů prostřednictvím data-

bází. Spolu s vSeobeeným důrazem na kvalitu vedou ty-

to trendy k nezbytnosti znát, řídit a v odůvodněných

případech zvySovet přesnost a sprúvr.ost analytických

výsledků i výpovědí.

Pohled na analytickou chemii jnko "služku toehno-

logie" - dr;es ostotn<* uplatňovaný rpíSe ve výzkumu

než ve výrobě - tok zůntává v platnosti pou;:e tehdy,

renpektuje-li adekvátní ponun náplň'- u vý?.n:itau t>?to

služby: Jde o nezastupitelnou partnerskou spolupráci,

vyžadující nejen speciální přípravu a stálý rozvoj

Ftriulytické chemie jnko oboru, nýbrž .součttanosti odpovf-

dojící chápat*! tohoto oboru juko prAřezová rliscipllnv.

Je zřejmé, že nnnlytická metrologie je renkcí nn řadu

noznačených aspektů Q představuje nejen vhodný jazyk

pro sebe^^rirxl oboru, nýbrž tároveň jeden z progresiv-

ních trendů v současném rozvoji analytické chemie.
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