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ABSTRACT 
We can use it to analyse nearly all elements of solid and liquid samples. The possibility of analysing solid 

samples in compact shape, in powder or either under shape of fine layers shortens appreciably the total time of analysis, 
that is in addition to its no destructiveness, the main reason of as a XRF favourite method. 
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ÚVOD 
Rôntgenfluorescenčná spektrometria, patrí medzi najun iverzálnej šie metódy anorganickej analýzy. 

Môžeme ju použiť na analýzu takmer všetkých prvkov v pevných i kvapalných vzorkách. Možnosť 
analyzovať pevné vzorky, či už kompaktné, práškové alebo v tenkých vrstvách, skracuje rozhodným 
spôsobom celkovú dobu analýzy, čo je popri jej nedeštruktívnosti hlavným dôvodom obľúbenosti 
rôntgenfluorescencie. 

Rôntgenfluorescenčná spektrometria je založená na skutočnosti, že vlnová dĺžka charakteristického 
rôntgenového žiarenia je pre atómy daného prvku konštantná. Jej rozlíšením je potom možné určiť 
prítomnosť daného prvku vo vzorke - teda určiť kvalitu. Intenzita charakteristického žiarenia je úmerná 
koncentrácii daného prvku vo vzorke. Jej meraním možno teda určiť kvantitu. 

Príprava pevných vzoriek životného prostredia pre XRF stanovenia sa skoro vždy skladá z krokov 
homogenizácie, sušenia, sitovania a mletia frakcií s vysokým priemerom častíc. 

Ďalšou výhodou XRF spektrometrie je možnosť merania v širokom rozsahu koncentrácií, pretože 
koncentrácie jednotlivých prvkov v reálnych vzorkách sa môžu vzájomne líšiť až o niekoľko rádov. 

Pri analýze vybraných prvkov v pôdach pomocou sekvenčného WD XRF spektrometru (KNIPPINNG, 
B., SIEMANN, M. G., HERMAN, K., 1994), kedy boli merané vzorky vo forme tabliet a boraxových perál sa 
detekčné limity pohybovali v rozmedzí 0,5 % (w/w) pre F až 1 jig-g"1 pre Br. Pri monitoringu niektorých 
kovov v pôdach priemyselných oblastí a v okolí športových areálov v japonskom Kyotu dosiahli autori práce 
(KATAHIRA, YONEDA, MORISAWA, 2000) napr. pre Zn detekčný limit 10 ng.g"1. 

Vážnym problémom pri analýze vzoriek životného prostredia je štandardizácia (POUZAR, 
ČERNOHORSKÝ, KREJČOVÁ, 2 0 0 1 ) . K príprave kalibračných štandardov pre analýzu riečnych sedimentov 
je možné použiť napr. medzinárodné geochemické štandardy (TOBIAS, BEACH, ALGARRA, 1997). 
K vyhodnoteniu nemeraných dát je možné použiť metódu fundamentálnych parametrov (ANDERSON a kol., 
1998) a (SZALOKI a kol.: 1999). 

MATERIÁL A METODIKA 
Na kvalitatívnu analýzu boli použité nasledovné vzorky: kaly z čistiarní odpadových vôd, sedimenty 

a bentos, pôdy z okolia kalových lagún z čistiarní odpadových vôd, drevné odpady, rôzne vzorky 
historického dreva, popolčeky, odpady vhodné na kompostovanie a podobne. 

Kaly z čistiarní odpadových vôd, pôdy, sedimenty a bentos boli pred samotnou analýzou sušené pri 
teplote 40 °C následne boli homogenizované a upravené mletím na veľkosť zrna 0,125 mm. 

Popolčeky, drevné odpady a vzorky historického dreva boli homogenizované a upravené mletím na 
veľkosť 0,125 mm. 

Na analyzovanie vyššie uvedených vzoriek životného prostredia boli použité dva typy XRF 
spektrometrov: 

1. vlnovodisperzný XRF spektrometer SPECTROSCAN MAKC-G, ktorý slúži pre kvalitatívnu aj 
kvantitatívnu analýzu prvkov v rozsahu od 2oCa po 92U. Koncentračný rozsah stanoviteľnosti je od 
0,1% - 0,001% do 100% bez zakoncentrovania a po predchádzajúcom zakoncentrovaní až 10"6 - 10" 
7%. 
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Je to rôntgenfluorescenčný kryštálový difŕakčný spektrometer pre analýzu chemického zloženia 
pevných, kvapalných i práškových vzoriek, tiež aj rôznych filtrov. 
Software a metodologická podpora spektrometru zaisťujú kvalitatívnu i kvantitatívnu analýzu 
vzoriek a neskôr spracovanie spektier a výsledkov. 

2. energiovodisperzný XRF spektrometer ELVA X (Elvatech Ltd., Kyjev, Ukrajina) slúži na 
kvalitatívnu aj kvantitatívnu analýzu prvkov v rozsahu od uNa po 94PU. Detekčný limit stanovenia je 
5X10"5%. Obsahuje veľmi málo mechanických častí, je konštrukčne veľmi jednoduchý a oveľa menej 
poruchový ako vlnovodisperzný XRF. Vývojovo sú ED XRF oveľa mladšie oproti 
vlnovodisperzným. Výhodou je aj simulátne meranie všetkých prvkov vo zvolenej energetickej 
oblasti a možnosť kvalitatívnej analýzy už v priebehu merania. Energetické spektrum sa na displeji 
zobrazuje po celú dobu merania. 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
Uvedená prístrojová technika bola využitá na analýzy: kontaminovaných drevných odpadov, 

historického dreva, ropných kalov a kalov z čistiarní odpadových vôd, kontaminovanej pôdy, riečnych 
sedimentov a bentosu, popolčekov, odpadov na kompostovanie. 

Na obr. 1 je znázornené spektrum odpadu hodnoteného z hľadiska možnosti kompostovania, ktoré 
bolo namerané pomocou ED XRF spektrometra. V danom spektre boli identifikované prvky: Ca, Fe, Zn. 

Obr.l: Príklad spektra odpadu hodnoteného z hľadiska možnosti kompostovania 

Výsledky potvrdili výhody využitia rôntgenfluorescenčnej techniky na rýchle kvalitatívne analýzy 
veľkého počtu vzoriek životného prostredia, pričom obecne pre ľahké matrice vzoriek je vhodnejšia metóda 
energiovodisperznej XRF a pre ťažké matrice vzoriek vlnovodisperzná XRF. 

Autori (BODIŠ, RAPANT, 1999) v svojej práci analyzovali metódou XRF v sedimentoch tokov SR 
nasledovné prvky: Rb, Ga, Ba, Y, Zr, Sr. Pri štúdiu kontaminácie povrchových vrstiev pôd ťažkými kovmi 
(hlavne As, Pb, Zn) v okolí oceliareň v priemyslovej zóne Krakova vykonávaných pomocou ED XRF 
s rádioizotopovým zdrojom žiarenia (OSTACHOWITZ a kol., 1995) bolo analyzované 140 vzoriek. Zistené 
obsahy jednotlivých prvkov sa pohybovali v nasledujúcich rozmedziach ng.g"1: 0-30 pre As, 15-200 pre Pb 
a 40-650 pre Zn. XRF spektrometria bola tiež použitá pre analýzu Sn a Pb vo vzorkách pôd z okolia závodu 
na výrobu olova v meste Jos v Nigérii. Namerané koncentrácie obidvoch prvkov klesali s hĺbkou, z ktorej 
boli vzorky odobraté, a so vzdialenosťou od huty. Namerané rozsahy koncentrácii boli v prípade Pb 38-9934 
H-g.g"1 (FATOKI, LANDSBERGER, 1996). 

Autor (SOLO-GABRIELE et al., 2 0 0 4 ) uvádza, že pre sériové analýzy drevných odpadov je 
vhodná X-ray fluorescence spectroscopy (XRF), avšak nepostačuje pre on-line analýzy v kratších 
intervaloch ako 3 s. 

Rýchle sériové analýzy bez nutnosti mineralizácie vzoriek sú najvhodnejšími metódami na získanie 
podkladov pre kritériá rozhodnutia sa pre najvhodnejší z viacerých spôsobov zhodnocovania alebo 
zneškodňovania čistiarenského kalu (KULICH, SAMEŠOVÁ, KOČÍK, RUTKOVSKÝ, DUCSAY, 1995; MISTRÍK, 
SAMEŠOVÁ, 1998; PAJTÍK, SAMEŠOVÁ, 1995). Z daného vyplýva nutnosť použitia rýchlych analýz vzoriek 
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v danej oblasti. Je možné konštatovať, že metoda XRF spektrometrie je vhodná na kvalitatívnu identifikáciu 
kovov v kaloch z čistiarní odpadových vôd. 

ZÁVER 
Meraniami bola overená možnosť využitia vlnovodisperznej a energiovodisperznej XRF v oblastiach 

rýchlych kvalitatívnych analýz vzoriek životného prostredia. Tiež bolo overené že daná technika umožňuje 
znížiť časovú a finančnú náročnosť kvalitatívnej analýzy, pričom pri použití daných metód sa znižuje aj 
spotreba drahých a nebezpečných chemikálií. 
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