
gický vztah tanvaldského a libereckého granitu, strukturní
kontrast jejich magmatických staveb, litologie a geoche-
mická zonálnost tanvaldského granitu nabízí interpretaci,
že původní velikost tanvaldského masivu byla podstatně
větší (obr. 1). Na současném povrchu toto těleso tvoří dva
prostorově oddělené segmenty při j. a z. okraji tělesa libe-
reckého granitu. Jeho podstatná část byla během vmístění
libereckého granitu destruována magmatickou erozí nebo
segmentována do ker, bloků a xenolitů, které zůstaly uzav-
řeny v libereckém granitu. Pozice původního tanvaldského
masivu na vzdálené straně intruzivního kanálu KJKM pod-
poruje hypotézu o přítomnosti jeho reliktů uvnitř liberec-
kého granitu, případně v jeho podloží.

Poděkování. Autoři děkují recenzentům Františku Holubovi
(PřFUK, Praha) a Štěpánce Mrázové (ČGS, Praha) za cenné při-
pomínky a poznámky, které výrazně přispěly ke srozumitelnosti
textu.
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Rychlé stanovení stopových prvků přenosnou rentgen-fluorescenční spektrometrií
v geologickém výzkumu, při prospekci a v některých environmentálních aplikacích

Rapid screening of trace elements using portable rentgen-fluorescence spectrometry in geological
research, exploration and in some applications for environmental survey

ILJA KNÉSL – PETR LUKEŠ – LUDMILA DEMPÍROVÁ – BOHDAN KŘÍBEK

Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1; jmeno.prijmeni@geology.cz

Key words: X-ray fluorescence, spectrometry, precision, accu-
racy, relative error, geology, environment

Abstract: An application of portable X-ray fluorescence (XRF)
spectrometers allows a rapid determination of many Trace ele-
ments in geological materials in situ or in field laboratories. In
this study, average relative error and accuracy of the determina-
tion of selected metals using portable Innov-X- System spectro-
meter were evaluated. Achieved results are compared with stan-
dard laboratory methods. The assessment of the average relative
error and accuracy for Pb, Zn, As, and Cr using a set of selected
geostandards was determined to be –10.6 % resp. 4.7 % for zinc,
–12.0 % resp. 5.4 % for lead, 10.4 % resp. 21.5 % for arsenic, and
–42.9 % resp. 18.9 % for chromium. Comparing with laboratory
XRF determination, excellent correlation with portable XRF re-
sults was found for lead (r2 = 0.995), arsenic (r2 = 0.950) and zinc
(r2 = 0.934). Correlation for chromium is lower (r2 = 0.718). Very
good correlation was also found among portable XRF results and
the determination of lead, zinc and arsenic contents in the aqua
regia extract using AAS and ICPMS analytical methods.
Achieved results indicate that portable XRF spectrometry can be

used in an orientation assessment of trace elements in various
geological materials. However, the verification of results using
standard laboratory analytical procedures is highly desirable.

Při základním geologickém výzkumu, průzkumu ložisek
nerostných surovin i v nejrůznějších environmentálních
aplikacích, zejména při ocenění kontaminace půd, řečišt-
ních sedimentů nebo vegetace, je třeba zpracovat velké
soubory dat. V současné době je na trhu k dispozici řada
přenosných rentgen-fluorescenčních (RFA) spektrometrů
(např. Innov-X Systems Ltd. – přenosný spektrometr Al-
pha, Thermo Fisher Scientific Inc. – přenosný spektrometr
Niton). Tyto přístroje umožňují v základním provedení sta-
novit koncentrace celé řady stopových prvků (Ag, As, Ba,
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Sb, Se, Sn, Sr,
Ti, U, V, W, Zn a Zr). Tuto škálu je možno rozšířit i o další
prvky, např. K, Ca, P, a S. Řada autorů uvádí, že výsledky
stanovení rentgen-fluorescenčním analyzátorem velmi závi-
sí na povaze analyzované matrice a k ověření terénních vý-
sledků použila srovnání s jinými laboratorními metodami.
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Statistické vyhodnocení přípravy vzorků pro měření pře-
nosným RFA spektrometrem provedli například Bernick et
al. (1995). Použitím přenosného RFA spektrometru pro
účely rychlého ověření koncentrací širší škály stopových
prvků v různých druzích geologických materiálů se zabý-
vali Hewitt (1995) a Kalnicky a Singhvi (2001). Srovnání
analýz provedených přenosným RFA spektrometrem a la-
boratorními metodami AAS provedli Mäkinen et al. (2005)
a přenosnou rentgenovou fluorescenci s ICP-OES testovali
Kilbride et al. (2006).

Vzhledem k tomu, že při stanovení prvků se přesnost a
relativní chyba přístrojů různých výrobců liší, byla v rámci
této práce provedena analýza přesnosti a spolehlivosti
rentgen-fluorescenčního analyzátoru Alpha, používaného
na pracovištích České geologické služby (obr. 1). Cílem
práce bylo rovněž posoudit kvalitu získaných dat ve srov-
nání s laboratorními analytickými metodami (RFA, AAS a
ICPMS).

Princip rentgen-fluorescenčního stanovení
stopových prvků

Působením rentgenového záření (elektromagnetické záření
o vlnových délkách 10–2–10 nm) na prvky jsou elektrony
jejich atomů excitovány do vyšších orbitů. Zdrojem záření
může být radioizotopový zářič nebo rentgenová výbojka.
Z bezpečnostního hlediska se v současnosti od radioizoto-
pového zářiče upouští, a to i přes řadu výhod, jako je nízká
hmotnost přístroje (vhodná právě pro polní aplikaci) nebo
velmi stabilní zdroj záření. Primární záření musí mít ener-
gii dostatečnou pro excitaci elektronů do vyšších orbitů.
Rentgenová výbojka spektrometru Alpha s Ag nebo W
anodou pracuje s napětím 10–40 kV a proudy 10–100 μA.
Při excitaci dochází k uvolnění sekundárního rentgenové-
ho záření (tj. fluorescence), která je snímána Si PiN diodo-
vým detektorem (sine 2005; obr. 1). Intenzita tohoto se-
kundárního záření je kvantitativně vyhodnocena v rozsahu

0–0,3 Å (0–40 keV) vlnové délky. Vztah energie a vlnové
délky je dán formulí:

λ =12 4
1

,
E

[Å, keV]

Pro stanovení množství jednotlivých prvků je použita in-
tenzita jejich charakteristických spektrálních linií (Fišera
et al. 2003).

Příprava vzorků, metodika měření
a statistické zhodnocení dat

Přenosným RFA spektrometrem je možné měřit přímo na
místě, ale lépe je provádět měření v polní laboratoři. To
proto, že heterogenita vzorků může velmi významně ovliv-
nit výsledky stanovení. Výsledky analýz může navíc vý-
razně zkreslit různé množství vody v jednotlivých vzor-
cích. Vzorky půd a řečištních sedimentů použité pro
analýzy byly proto před vlastním měřením vysušeny a síto-
vány (velikost oka 0,2 mm). Podsítný produkt byl kvarto-
ván a homogenizován v achátovém mlýnu na analytickou
jemnost (velikost zrna < 0,063 mm). Pevné vzorky byly dr-
ceny, mlety, kvartovány a rovněž homogenizovány na ana-
lytickou jemnost. Na rozdíl od klasické RFA nebyly vzor-
ky před analýzou peletizovány přídavkem tmelicího
materiálu. Pro měření byly homogenizované vzorky ulože-
ny v standardních papírových sáčcích. Bylo použito takové
množství substrátu, aby jím bylo zcela zakryto měřicí
okénko přístroje. Tloušťka měřené vrstvy se pohybovala od
5 do 20 mm. V rámci této práce bylo analyzováno celkem
476 vzorků včetně geostandardů. Jejich specifikace je uve-
dena v tab. 1. Při hodnocení metody nebyl brán ohled na
geochemický charakter vzorků.

Měření přenosným RFA spektrometrem byla provedena
za následujících podmínek: doba měření 2 min, analytický
mód: zeminy. Výsledky byly uloženy do interní paměti
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Obr. 1. Základní schéma přenosného RFA spektrometru.

Tabulka 1. Přehled materiálů analyzovaných přenosným RFA
spektrometrem a laboratorními metodami

lokalita popis analyzovaného
materiálu

počet
vzorků

Tsumeb, Namibie kontaminované půdy v okolí
hutě

65

Rosh Pinah, Namibie kontaminované půdy v okolí
olověno-zinkového dolu

72

západní Ázerbájdžán,
Írán

geochemická prospekce
řečištních sedimentů

109

ložiska zlata Nyafé a
Mana, Burkina Faso

laterit a přeplavený laterit 11

ložisko Mo-Ni rud
v provincii Guiz Hou,
Čína

mineralizované a
nemineralizované černé
břidlice

12

oblast Žacléře, ČR haldy po těžbě uhlí a
uranových rud

104

oblast Světlé nad
Sázavou, ČR

půdy kontaminované
emisemi ze sklářských hutí

83



přístroje a pomocí programu MS Active Sync (volně do-
stupným na internetu) a v programu Excel upraveny.
V průběhu měření byla hlavice spektrometru pevně fixová-
na v měřicím nástavci. Před vlastním měřením byl přístroj
standardizován vnějším kovovým standardem dodaným
výrobcem. Výrobce uvádí následující odhadované spodní
meze detekce pro silikátovou a půdní matrici: Pb 11 a
14 ppm, Zn 20 a 30 ppm, As 9 a 13 ppm, Cr 200 a 250 ppm.

Hodnota spodní meze odhadovaných detekčních limitů
je však odvislá od doby měření a geochemického charakte-
ru vzorku. Horní mez odhadované detekce se v měřicím
módu „zeminy“ pohybuje kolem 10 %.

Relativní chyba měření pro jednotlivé geostandardy byla
vypočtena ze vztahu:

δ =
−

⋅
b a

a
100,

kde b je koncentrace měřeného stopového prvku stano-
vená přenosným rentgen-fluorescenčním analyzátorem,
hodnota a je certifikovaná hodnota koncentrace stejného
prvku v geostandardu.

Ze vzorce vyplývá, že ve srovnání s hodnotou geostan-
dardu označují záporné hodnoty ä obsahy nižší, kladné
hodnoty označují obsahy vyšší.

Pro stanovení relativní chyby měření bylo použito 20
geostandardů (tab. 2; Govindaraju 1994, sine 2004). Prů-
měr relativních chyb všech geostandardů je označován
jako průměrná relativní chyba.

Přesnost měření byla vypočtena ze vztahu:

přesnost =
σ
ρ

,

kde σ je směrodatná odchylka třiceti měření stejného
vzorku geostandardu přenosným RFA spektrometrem, ρ je
průměrná hodnota souboru dat pro uvažovaný stopový pr-
vek. Pro výpočet přesnosti stanovení byl použit geostan-
dard č. 7001 (sine 2004), měření bylo opakováno třicetkrát.

Reprodukovatelnost výsledků měření přenosným spek-
trometrem v závislosti na koncentraci sledovaných prvků
v různých geologických materiálech byla testována dvojím
měřením stejných vzorků.

Výsledky měření přenosným RFA spektrometrem byly
srovnány s výsledky stanovení stejných prvků metodou la-
boratorní RFA v Centrálních laboratořích ČGS v Praze.
Homogenizované vzorky byly louženy směsí koncentrova-
né HNO3 a HCl v poměru 1 : 9. Před vlastním loužením byl
roztok kyselin zředěn destilovanou vodou v poměru 1 : 1.
Navážka vzorku byla 1 g. Analýzy výluhu (aqua regia) ze
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Tabulka 2. Přehled materiálů analyzovaných přenosným RFA spektrometrem a laboratorními metodami – stacionární RFA, AAS,
ICPMS (Govindaraju 1994)

číslo
geostandardu

zkratka charakteristika standardu výrobce (zdroj)* lokalita testované
prvky

15 SGR-1 olejnatá břidlice USA (USGS) Utah, USA As, Pb, Zn

20 SDO-1 černá břidlice USA (USGS) Kentucky, USA As, Pb, Zn

23 GXR-1 jasperoid USA (USGS) Utah, USA As, Pb, Zn

24 GXR-2 půda USA (USGS) Utah, USA Pb, Zn

25 GXR-3 Fe-Mn-W bohatý sediment z termálních
pramenů

USA (USGS) Nevada, USA As, Zn

26 GXR-4 Cu-ruda z porfyrového ložiska USA (USGS) Utah, USA As, Cr, Pb, Zn

27 GXR-5 půda – B horizont USA (USGS) Maine, USA As, Cr, Pb, Zn

28 GXR-6 půda – B horizont USA (USGS) Severní Karolina, USA As, Cr, Pb, Zn

30 SY-3 syenit Kanada (CCRMP) Ontario, Kanada Cr, Pb, Zn

38 SO-3 půda – kalkretový C horizont Kanada (CCRMP) Ontario, Kanada Pb, Zn

44 ASK-2 břidlice Norsko (ASK) Oslo, Norsko As, Cr, Pb, Zn

45 ASK-3 sulfidická ruda z olověno-zinkového
ložiska

Norsko (ASK) As, Pb, Zn

71 T-1 tonalit – Tanzánie Pb, Zn

149 JG - 3 granodiorit Japonsko (GSJ) Honšú, Japonsko Pb, Zn

161 JP-1 peridotit (dunit) Japonsko (GSJ) Hokkaidó, Japonsko Cr, Zn

206 NIM-S syenit JAR (MINTEK) Palabora, JAR Zn

286 CHR-PT+ chromit Velká Británie Shetlandy, Skotsko As, Cr, Zn

296 JSd-2 říční sediment Japonsko (GSJ) Honšú, Japonsko As, Pb, Zn

301 JGb-2 gabro-leukokratní Japonsko (GSJ) Honšú, Japonsko As, Cr, Zn

* ASK: Analytisk Sporelement Komite, Norway; CCRMP: Canadian Certifited Reference Materials Project; GSJ: Geological Survey of
Japan; MINTEK: Council for Mineral Technology, South Africa



studovaných vzorků metodou AAS byly provedeny ve stej-
né laboratoři. Analýzy výluhů některých vzorků (aqua re-
gia) byly analyzovány metodou ICPMS v laboratořích spo-
lečnosti Acme Analytical Laboratories (Vancouver), Ltd.,
v Kanadě.

Výsledky a diskuse

Výsledky stanovení průměrné relativní chyby měření a
přesnosti stanovení Pb, Zn, As a Cr přenosným spektro-
metrem jsou uvedeny v tab. 3. Z tabulky vyplývá poměrně
vysoká hodnota průměrné relativní chyby pro chrom ve
srovnání s ostatními prvky. To vysvětlujeme tím, že hod-
nota spodní meze odhadovaného detekčního limitu pro
chrom (200 ppm) je vyšší než obsahy chromu v analyzova-
ných geostandardech i ve studovaných vzorcích. U ostat-
ních prvků je průměrná relativní chyba srovnatelná s labo-
ratorními analytickými metodami. Přesnost, tj. opakované
měření jednoho standardu, je nejvyšší u zinku a olova, po-
někud nižší u chromu a arzenu.

Výsledky reprodukovatelnosti měření přenosným RFA
spektrometrem v závislosti na koncentraci sledovaných prvků
v různých typech analyzovaných materiálů ukazují (obr. 2),
že rozptyl dat se zvyšuje se snižováním obsahu prvku ve
vzorku. Jinými slovy, reprodukovatelnost dat klesá v blíz-
kosti hodnot blízkým detekčním limitům. Výsledky měření
však mohou být do značné míry ovlivněny i malým množ-
stvím analyzovaných vzorků s vysokou koncentrací sledo-
vaných prvků. Ve srovnání s arzenem, olovem i zinkem je
rozptyl naměřených koncentrací chromu daleko větší.

Korelace mezi výsledky stanovení As, Cr, Zn a Pb pře-
nosným RFA spektrometrem a klasickými laboratorními
metodami (tab. 4) je velmi dobrá, s výjimkou stanovení Cr
ve výluhu aqua regia metodou AAS v Centrálních labora-
tořích ČGS i metodou ICPMS v laboratořích Acme Labs
v Kanadě. To lze vysvětlit buď nízkými obsahy chromu ve
studovaných vzorcích, nebo minimální rozpustností chro-
mitu v roztoku aqua regia (Totland et al. 1992).
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Obr. 2. Reprodukovatelnost měření přenosným RFA spektrometrem (srovnání dvojího měření jednotlivých vzorků). a – As (počet měřených vzorků – 154),
b – Pb (208), c – Zn (268), d – Cr (64).

Tabulka 3. Hodnoty průměrné relativní chyby a přesnosti stano-
vení uvedených prvků přenosným RFA spektrometrem

prvek As Cr Pb Zn

průměrná relativní chyba ( %) 10,4 –42,9 –12,0 10,6

přesnost stanovení (v %) 21,5 18,9 5,4 4,7

Tabulka 4. Korelační koeficienty (r2) mezi výsledky stanovení
uvedených prvků přenosným RFA spektrometrem a klasickými
laboratorními metodami

metoda/prvek As Cr Pb Zn

AAS 0,985 0,025 0,991 0,961

stacionární RFA 0,951 0,718 0,995 0,935

ICP-MS 0,985 0,188 0,998 0,988



Grafická vizualizace dat (obr. 3) potvrzuje lineární zá-
vislost mezi výsledky dosaženými různými metodami
u zinku a olova, a to jak u jednotlivých souborů analyzova-
ných vzorků, tak u geostandardů. V případě arzenu je zá-
vislost rovněž lineární, což platí zejména pro geostandar-
dy. Na rozdíl od olova a zinku je však rozptyl měřených
hodnot daleko větší. U chromu je koncentrace tohoto prvku
u převážné většiny vzorků i u některých geostandardů blíz-
ká nebo nižší než odhadovaná mez detekce uváděné výrob-
cem (200 ppm).

Závěr

Výsledky provedených prací ukázaly, že relativní chyba a
přesnost měření přenosným RFA spektrometrem se pro
jednotlivé prvky výrazně liší. Vnější standard dodávaný
výrobcem umožňuje standardizovat podmínky měření,
avšak kvalitu získaných dat lze posoudit pouze použitím
celé řady geostandardů, které pokrývají široké prvkové
spektrum i interval koncentrací sledovaných prvků. Je sa-
mozřejmé, že meze detekce pro jednotlivé prvky při měře-
ní přenosným spektrometrem jsou daleko vyšší ve srovnání
s laboratorními metodami. Přesto však použití tohoto pří-
stroje umožňuje rychlou orientaci při terénních pracích,
obzvláště při vyhledávání a průzkumu ložisek nerostných
surovin (zejména rud) nebo při environmentálním posou-

zení kontaminace půd, řečištních sedimentů i vegetace.
Metoda umožňuje v poměrné krátké době analyzovat širo-
ké spektrum prvků při velmi nízkých provozních nákla-
dech.

Práce byly provedeny v rámci interního metodického projektu
České geologické služby 327400. Analyzované soubory vzorků
byly poskytnuty ke zpracování vedoucími výzkumných úkolů
č. 548 001 (Geologické mapování v Íránu, hlavní řešitel J. Babů-
rek), č. 637200 (Vlivy těžby na životní prostředí, Smlouva o dílo
č. MŽP-OG- 36/07/GP, hlavní řešitel P. Rambousek), projektů
rozvojové spolupráce v Zambii (Řešení dopadů vlivu těžby a zpra-
cování rud na životní prostředí a zdraví obyvatel ve vybraných
oblastech centrální provincie a provincie Copperbelt v letech
2008–2010) a ve Střední Americe (Regionální geologický výzkum
pro definici a predikci přírodních nebezpečí v centrální části
Střední Ameriky v letech 2007–2009, P. Mixa, hlavní řešitel
P. Hradecký). Dále byly poskytnuty vzorky z grantu MŠMT ČR
v rámci projektu KONTAKT-BARRANDE (MEB 020708 Biofos-
fatizace a sulfurizace organické hmoty v černých břidlicích a s ní
spjatá remobilizace a frakcionace kovů, hlavní řešitel J. Pašava)
a grantu Grantové agentury České republiky 205/08/0321, hlavní
řešitel B. Kříbek).
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Distribuce Pt-kovů v nemineralizovaných mafických horninách
letovického metaofiolitového komplexu

Distribution of PGE in the non-mineralised mafic rocks from the Letovice metaophiolite complex
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Abstract: The non-mineralized mafic rocks from several locali-
ties of the Letovice crystalline complex were studied. Concentra-
tions of PGE were detected (Ir up to 4.38 ppb, Ru up to 7.29 ppb,
Rh up to 0.91 ppb, Pd up to 1.81 ppb, Pt up to 12.41 ppb), Ni (up to
2,240 ppm), Cu (up to 497 ppm) and Cr (up to 5,479 ppm) and
compared with results from non-mineralized rocks of the HSV-1
structural borehole at Svitavy and other ophiolites. Various metal
ratios in the Letovice samples indicate close geochemistry with
other world ophiolite complexes.

Studium frakcionace Pt-kovů v bazických a ultrabazických
horninách letovického krystalinika navazuje na předešlé stu-
dium nemineralizovaných a slabě mineralizovaných hor-
nin svitavské tíhové anomálie, o které se předpokládá, že je
pohřbenou součástí letovického krystalinika. Geofyzikální

měření toto tvrzení potvrzují, ale geochemické, petrogra-
fické a mineralogické porovnání obou komplexů nebylo
doposud provedeno. Následující text chce přispět k objas-
nění možné geochemické podobnosti bazických a ultraba-
zických hornin letovického krystalinika a svitavské ano-
málie.

Geologická situace

Letovické krystalinikum je vymezeno na Z svojanovskou
mylonitovou zónou, na S zasahuje až ke zlomům u Morav-
ské Třebové, které jej oddělují od oblasti lugické, a na V
se noří pod sedimenty permu a křídy (Mísař et al. 1983).
Nachází se v nadloží moravické jednotky. Je rozdělováno
do dvou částí – roubaninské a letovické, které u Rumberka
odděluje strukturní hřbet, probíhající přibližně ve směru
SZ-JV. Mísař et al. (1983) rozdělují letovické krystalini-
kum na skupinu monotónní (obsahující dvojslídné svory,
ruly, vzácněji kvarcity, metalydity, metakarbonáty a grafi-
tické horniny) a skupinu ofiolitovou, která se podle geo-
graficko-tektonické pozice a geochemických znaků roz-
padá na soubor kumulátových ultrabazik a metagaber
(sv. část jednotky) a na soubor spodních ultrabazik se sku-
pinou metabazitů (bazických metavulkanitů a metagaber).
Masivní a páskované amfibolity jsou běžnými horninami
v obou dvou synformách a představují zřejmě bývalé ba-
zalty a bazaltické tufy (Mísař et al. 1983). V amfibolitech
se místy objevují metagabra. Ultrabazické horniny letovic-
kého krystalinika, ke kterým byl náš zájem soustředěn nej-
více, vykazují v obou částech silnou serpentinizaci. V le-
tovické části odpovídá původní složení serpentinitů
dunito-harzburgitům až harzburgitům, obsahujícím často
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