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Zhodnocení stanovení SiO2, Na2O, MgO a K2O v silikátových vzorcích
pomocí z-skóre získaných z devatenácti mezilaboratorních porovnávání
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Abstract: The accuracy of determination of SiO2, Na2O, MgO and
K2O in rocks was evaluated using z-score from interlaboratory
test GeoPT. The target standard deviation used for calculating
z-score value is Ha = 0.02 · c0.8495. The interlaboratory samples
were processed by standard methods used in Central laboratory.
The z-score for SiO2, Na2O were found in demanded interval
–2 < z < 2 (SiO2 19/19, Na2O 18/17 – 1 outlier corresponds to 0.02
absolute % Na2O). With MgO, K2O analyses, the situation is dif-
ferent. z-score of these analytes to be found within –2 < z < 2, the
concentration interval should be wider by 0.04 %. The examples
of USGS reference materials AGV-2, BCR-2 and BHVO-2 dem-
onstrate that concentration intervals of Central laboratory of the
Czech Geological Survey correspond better with the values given
in certificates. The explanation is that standard deviation
Ha = 0.02.c0.8495 was chosen for all elements of periodic table and
does not reflect element complexity of chemical separations. Ma-
trix, element and sensitivity corrections can be adjusted in evalua-
tion by coefficient k only (usually k = 0.02 in Ha). Nevertheless,
studied methods give good results with the absence of systematic
errors.

V laboratoři musí být známo, jaká je správnost analytic-
kých postupů, přestože chemické rozklady a následující
stanovení jsou založeny na kvantitativně probíhajících
chemických reakcích.

Správnost používaného zkušebního postupu se hodnotí
pomocí rozložených certifikovaných referenčních materiá-
lů (CRM). Spolehlivost certifikované hodnoty je dána dvě-
ma nezávislými metodami a vyjádřena určitým stupněm
nejistoty (Kane et al. 2003).

Alternativní možností ověření správných výsledků zku-
šebního postupu je mezilaboratorní test, ve kterém více
laboratoří analyzuje ve stejnou dobu jeden vzorek. Použi-
tí testu umožňuje stanovit, jak daleko je výsledek dané la-
boratoře vzdálený od centrální hodnoty, a posoudit, zda
je tato vzdálenost pro analýzu laboratoře přijatelná. Vzdá-
lenost od centrální hodnoty se vyjadřuje jako z-skóre.
Hodnota z-skóre mezi –2 < z < 2 indikuje vyhovující
vzdálenost od střední hodnoty, z-skóre –3 až –2 < z < 2
až 3 znamená, že analýza ještě neobsahuje hrubou chybu
(Potts et al. 2000–2009). Pro výpočet z-skóre se používá
vzorec

z = [X – Xa]/s.

Vzorec zůstává stejný pro chemické složení vzorku vy-
jádřené v hmotnostních %, mg/kg i μg/kg.

V čitateli je vzdálenost stanovení v individuální labora-
toři od střední, doporučené hodnoty (medián všech výsled-
ků), s je cílová směrodatná odchylka. Za cílovou směrodat-
nou odchylku dosadili pořadatelé tohoto konkrétního
mezilaboratorního testu do jmenovatele z-skóre Horwitzo-
vu funkci (Ha) (Thompson 2004, Potts et al. 2000–2009):

H Xa a= ⋅0 02 0 8495, , .
Za Xa se koncentrace v této práci dosazují v hmotnost-

ních procentech. Cílem práce je ukázat hodnocení správ-
nosti metod Centrální laboratoře na stanovení SiO2, MgO,
Na2O a K2O pomocí hodnot z-skóre, které byly získány
v mezinárodním testu GeoPT. Test tohoto názvu pořádá
dvakrát ročně Mezinárodní asociace geoanalytiků (Inter-
national Association of Geoanalysts).

Použité chemické metody

Vzorek silikátu o hmotnosti 0,2 g se umístí do teflonové
rozkladné nádobky objemu 8 ml a zalije 4 ml směsi kyselin
HF + HNO3 + H2SO4. Horní část nádobky se zasype 3 g
směsi KNO3 a KClO4 o zrnitosti 0,5–0,75 mm. Uzavřená
nádobka se vloží na topnou desku s teplotou 220 °C, kde je
navíc zahřívána infračervenou lampou, umístěnou nad
vzorkem. Po dvou hodinách je rozklad ukončen. Část ná-
dobky se směsí KNO3 a KClO4 se použije pro stanovení
SiO2 (Huka – Rubeška 1990). Ze vzorku rozloženého ve
spodní části nádobky se odstraní zbytky HF 5 ml směsi ky-
selin HNO3 + H2SO4 s nasyceným roztokem H3BO3. Odpa-
rek se převede do roztoku 10 ml směsi kyselin HCl +
H2SO4 s přídavkem Cs2CO3 pro deionizaci (Weiss et al.
1984).

Stanovení SiO2: Oxid křemičitý se po odkouření s kyse-
linou fluorovodíkovou kvantitativně zachycuje ve vrstvě
krystalického KNO3 + KClO4 jako K2SiF6. Sraženina fluo-
rokřemičitanu se rozpustí v 600 ml vroucí vody. Při varu se
uvolní kyselina fluorovodíková, která se ztitruje 0,27 M
roztokem NaOH. Jako indikátor se používá fenolftalein
(Huka – Rubeška 1990). Druhá hodnocená metoda pro sta-
novení SiO2 využívá tavení 1 g vzorku s 5 g Na2CO3. Vyta-
vený vzorek se dvakrát odpaří dosucha s 10 ml koncentro-
vané HCl. K vyloučení SiO2 dojde po přelití vzorku 100 ml
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vroucí vody. Gel kyseliny křemičité se odfiltruje a stanoví
gravimetricky (Weiss et al. 1984). Pracovní rozsah obou
těchto metod je 0,1–95,0 % SiO2. Analytické postupy jsou
při hodnocení metody na stanovení SiO2 vzájemně zastu-
pitelné.

Stanovení MgO: Oxid se stanovuje ze vzorku po oddes-
tilování Si. V pracovním rozsahu 0,01–5,0 % se MgO měří
atomovou absorpční spektrometrií s použitím plamene
C2H2-vzduch. K potlačení rušivých vlivů se přisává
La-oxinový pufr (Weiss et al. 1984).

Od 5,0 do 40,0 % se MgO stanovuje z téhož roztoku titra-
cí 0,05 M komplexonem III při pH 10 v přítomnosti trietha-
nolaminu (TEA). Jako indikátor se používá thymolftalexon
(Weiss et al. 1984).

Stanovení Na2O a K2O: Oxidy Na a K se stanovují ze
vzorku po oddestilování Si. Měří se atomovou absorpční
spektrometrií v pracovním rozsahu 0,01–10,0 % v plameni
C2H2-vzduch v přítomnosti cesiové soli k potlačení ioni-
zace Na a K (Weiss et al. 1984).

Výsledky a diskuse

V tabulce 1 je uveden přehled absolvovaných mezilabora-
torních testů GeoPT a analyzovaných matric. Grafické
znázornění z-skóre (obrázek 1a–d) má 19 hodnot. V přípa-
dě, že v grafu chybí hodnoty, byla koncentrace příslušných
oxidů pod mezí stanovitelnosti metody. U hlubokomoř-
ských sedimentů bylo kvůli přítomnosti chloritové frakce
a předpokládaného výskytu amorfního, obtížně stanovitel-
ného SiO2 užito k výpočtu z-skóre dvojnásobného Ha

(Ha = 0,04 · c0.8495).

Stanovení SiO2 a Na2O

Hodnoty z-skóre na obr. 1a se vztahují na vzorky s koncen-
tracemi SiO2 38,7–79,5 %. Medián analyzovaného kon-
centračního rozsahu leží u hodnoty 54,1 %. Všechna
z-skóre vztahující se k SiO2 leží do –2 < z < 2. Hodnoty
z-skóre pro Na2O z obr. 1b odpovídají koncentracím ve
vzorcích od 0,68 do 5,43 % Na2O, medián koncentrací
je 3,60 %. Jedno z-skóre z osmnácti leží mezi –2 < z < 2 a
–3 < z < 3 (matrice gabro), odchylka výsledku od požado-
vaného rozmezí –2 < z < 2 je pouze 0,02 % Na2O absolutně.
Metody pro stanovení SiO2, Na2O posuzované podle
z-skóre svou správností vyhovují. Potvrzuje to i střídání
kladných a záporných hodnot z-skóre, které není způsobe-
no vlivem matrice; jde o náhodné variace kolem centrální
hodnoty.

Stanovení MgO a K2O

Hodnoty z-skóre pro MgO (obr. 1c) se vztahují na koncen-
trace MgO ve vzorcích od 0,38 do 21,01 %, medián leží
u 2,82 %. Čtyři hodnoty z-skóre z patnácti leží mezi
–2 < z < 2 a –3 < z < 3 (oba bazalty, pískovec, diorit). Nej-
větší odchylka výsledku od požadovaných –2 < z < 2
je 0,04 absolutních % MgO (obr. 1c – GeoPT 18, z-skóre
2,61). Hodnota z-skóre u K2O (obr. 1d) posuzuje koncen-
trace od 0,188 do 4,67 %, s mediánem 2,20 %. Čtyři hodno-
ty z-skóre z patnácti leží mezi –2 < z < 2 a –3 < z < 3 (mi-
krogranit, dolerit, bazalt, droba). Největší odchylka
výsledku od požadovaných –2 < z < 2 je 0,04 absolut-
ních % K2O (obr. 1d – GeoPT 22, z-skóre –2,55). Nižší
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Obr. 1. Zobrazení z-skóre hlavních složek stanovených v Centrální labo-
ratoři. a – SiO2 (počet hodnot 19), b – Na2O (18), c – MgO (15),
d – K2O (15).
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koncentrace 0,38 % MgO a 0,188 % K2O jsou dostatečně
vzdálené od svých mezí stanovitelnosti. Nejsou příčinou
výskytu z-skóre mezi –2 < z < 2 a –3 < z < 3. Mezi z-skóre
vybočujícími z intervalu –2 < z < 2 a matricemi vzorků ne-
lze prokázat spolehlivý vztah. Metody pro stanovení MgO
a K2O nebyly ani jednou hodnoceny nevyhovujícím
z-skóre –3 < z < 3. Jsou správné, jak kromě z-skóre potvr-
zují pravidelné variace znaménka z-skóre kolem centrální
hodnoty. Jsou méně přesné, než požaduje paušální krité-
rium Ha. V tabulce 2 je ukázáno, že metody Centrální labo-
ratoře pro stanovení MgO a K2O potřebují pro koncentrace
kolem 3–5 % pro splnění požadavku –2 < z < 2 rozmezí
o 0,04 % MgO, K2O širší, než umožňuje Ha. Jak potvrzují
certifikáty v tabulce 3 (Wilson 1997a, b, 1998), mají hod-
noty MgO a K2O v certifikovaném andezitu a obou bazal-
tech certifikováno i horší rozmezí, než by odpovídalo

úspěšnému absolvování testu GeoPT. Horší rozmezí pro
certifikovaný interval MgO a K2O v bazaltu BCR-2
a také v AGV-2 a BHVO-2 ukazuje na reálné možnosti
chemických metod pro stanovení MgO a K2O, pro jejichž
hodnocení je použití paušálního Horwitzova kritéria bez
dodatečné diskuse přísné.

Závěr

Posuzované metody stanovení SiO2, Na2O, MgO, K2O se
dlouhodobě pohybují v požadovaném rozmezí z-skóre
–2 < z < 2, což potvrzuje úplnost rozkladů a preciznost mě-
ření. Vzorky GeoPT odpovídaly vzorkům, běžně zpraco-
vávaným v laboratoři. Výjimku představovaly hluboko-
mořské sedimenty s amorfní fází, které byly hodnoceny
mírněji. V jiných okružních testech je zvykem, že cílová
směrodatná odchylka se volí s ohledem na obtížnost che-
mického stanovení složek. Test GeoPT používá k hodno-
cení správnosti všech složek jednu cílovou směrodatnou

Geoscience Research Reports for 2009 • Czech Geological Survey, Prague, 2010 • ISSN 0514-8057 325

Tabulka 3. Obsahy MgO a K2O převzaté z certifikátů USGS

materiál zkratka složka a certifikát (± 1 SD)
[%]

b Ha [%] b variabilita certifikované hodnoty vyhovující z-skóre –2 < z < 2
[%]

andezit AGV-2 MgO
K2O

1,79 ± 0,03
2,88 ± 0,11

0,033
0,049

1,79 ± 0,07
2,88 ± 0,10

bazalt BCR-2 MgO
K2O

3,59 ± 0,05
1,79 ± 0,05

0,059
0,033

3,59 ± 0,12
1,79 ± 0,07

bazalt BHVO-2 MgO
K2O

7,23 ± 0,12
0,52 ± 0,01

0,107
0,011

7,23 ± 0,21
0,52 ± 0,02

a certifikované hodnoty převzaty (Wilson 1997a, b, 1998)
b vypočteno

Tabulka 2. Rozsah výsledku ( –2 < z < 2 ) pro zvolenou koncentra-
ci složky

koncentrace
složky

[%]

c Ha
c koncentrační

rozmezí potřebné pro
z-skóre – 2 < z < 2

[%]

koncentrační
rozmezí

Centrální
laboratoře [%]

0,1 0,003 0,094–0,106 a

1 0,020 0,96–1,04 a

3 0,051 2,90–3,10 b 2,86–3,14

5 0,078 4,84–5,16 b 4,80–5,20

10 0,141 9,72–10,28 a

20 0,255 19,49–20,51 a

40 0,459 39,08–40,92 a

60 0,648 58,70–61,30 a

80 0,827 78,35–81,65 a
a v uvedených koncentračních hladinách vyhovují metody stano-
vení SiO2, Na2O, MgO a K2O požadavku na úspěšné absolvování
GeoPT testu, tj. z-skóre je –2 < z < 2
b v případě MgO, K2O jsou laboratorní výsledky nepatrně horší,
což odpovídá z-skóre –3 až –2 < z < 2 až 3
c vypočteno

Tabulka 1. Přehled materiálů analyzovaných v mezilaboratorním
testu GeoPT (Potts et al. 2000–2009)

GeoPT matrice

GeoPT 6 mikrogranit (microgranite)

GeoPT 7 rula (plagiogneiss)

GeoPT 8 mikrodiorit (microdiorite)

GeoPT 9 břidlice (slate)

GeoPT 10 mořský sediment (marine sediment)

GeoPT 11 dolerit (dolerite)

GeoPT 12 serpentinit (serpentinite)

GeoPT 13 spraš (loess)

GeoPT 14 alkalický granit (granite)

GeoPT 15 mořský sediment (ocean sediment)

GeoPT 16 bazalt (basalt)

GeoPT 17 pískovec (sandstone)

GeoPT 18 diorit (diorite)

GeoPT 19 gabro (gabbro)

GeoPT 20 ultramafická hornina (ultramafic rock)

GeoPT 21 granit (granite)

GeoPT 22 bazalt (basalt)

GeoPT 23 pegmatit (pegmatite)

GeoPT 24 droba (greywacke)



odchylku . Z práce vyplynulo, že i když analýzy MgO, K2O
jsou hodnoceny nepatrně hůře než analýzy SiO2 a Na2O,
přesto, jak dokladují certifikáty Americké státní geolo-
gické služby pro AGV-2, BCR-2 a BHVO-2, jde o reálné
možnosti analytických metod.
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The evaluation of precision and relative error of the main components
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Abstract: The scheme of silicate analysis is based on using two
solutions. Solution A is used for SiO2 analysis, from solution B
Al2O3, MnO, MgO, CaO, Fe2O3, TiO2, Na2O, K2O, P2O5 are
determined. Analytical methods of the scheme involve sample
decomposition, atomic absorption spectrometry, photometry,
titration with complexon III. Analyses of Fe(II), CO2, C, S, H2O

–,
H2O

+ are needed for completness. Reliability of individual ana-
lytical methods is given using seven reference materials: calcite
KH, basalt NIST 688, basalt BM, black shale TB, granodiorite
JG-3, granite JAM 01, feldspar Na-K JAM 08. Relative standard
deviations and relative errors obtained on seven given samples
were calculated for the set of oxides from SiO2 to P2O5 and CO2.
The methods for SiO2, Al2O3, CO2 reached very acceptable RSD
< 1 %, δ < 5 %. The methods for MnO, Fe2O3, TiO2, P2O5

reached worse precision than 5 %, but relative errors are still not
bad. The methods for MgO, CaO, FeO, Na2O, K2O reached also
satisfying values on reference materials, i.e. RSD < 5 %, δ < 10 %.
Having in mind, the types of studied sample matrixes were lim-
ited to six and some published values were established on seven
values only, the high standard of routine analytical methods was
confirmed.

Jedním z úkolů Centrální laboratoře České geologické
služby je provádět analýzy hornin se silikátovou a podob-
nou matricí. Analýza hornin je pevně vybudovaná vědecká
disciplína, jak o tom svědčí řada odborných publikací (Hil-
lebrand 1919, Jeffery 1970, Weiss et al. 1984, Potts 1987).
Princip analýz spočívá v rozpuštění vzorku a ve stanovení

jednotlivých komponent: SiO2, Al2O3, MnO, MgO, CaO,
FeO, Fe2O3, TiO2, Na2O, K2O, P2O5, CO2, H2O

– a H2O
+.

H2O
– je vzdušná vlhkost vzorku, kterou je možno vytěsnit

zahřátím na 105–110 °C. H2O
+ je strukturní voda, což je

voda chemicky zabudovaná do minerálů vzorku. V minu-
losti se všechny uvedené složky stanovovaly gravimetric-
ky. Potřeba analyzovat více vzorků spolu s rozvojem in-
strumentálních technik vedly ke vzniku aktuálnějších
schémat analýz, tak jak technický rozvoj chemie umožňo-
val zdlouhavá gravimetrická stanovení oxidů postupně na-
hrazovat. Do schémat analýz tak byla zařazena fotometrie
(UV-VIS spektrometrie), komplexometrie (titrace komple-
xonem III), atomová absorpční spektrometrie (AAS),
emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou (ICP
AES). Typickým příkladem fotometrického stanovení je
stanovení Fe(III) jako žlutého komplexu s kyselinou sulfo-
salicylovou, příkladem užití komplexometrie je titrace Ca,
Mg a Al komplexonem III. Původní gravimetrická stano-
vení Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, P2O5 jsou
z analýz vytěsněna, udrželo se gravimetrické stanovení
SiO2. Schémata pro rozklady vzorků hornin nejsou jednot-
ná, ale odrážejí potřeby institucí, ve kterých vznikaly. Jed-
nu podobnost mají – pro stanovení hlavních komponent se
používají dva roztoky. Roztok A se používá pouze ke sta-
novení SiO2. Roztok B, který SiO2 neobsahuje, se používá
ke stanovení Al2O3, MnO, MgO, CaO, Fe2O3, TiO2, Na2O,
K2O, P2O5 . Pro úplnost se požaduje doplnit analýzy o sta-
novení Fe(II), C, S, CO2 a H2O.

Cílem této práce je podat informaci o analýzách silikátů
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