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ÚVOD 

 

Za účelem identifikace a kvantifikace prvků, jakožto indikátorů znečištění ve skládce 

komunálních a průmyslových odpadů, byla použita tzv. rentgenová fluorescenční (XRF) 

spektroskopie. Studie popisuje terénní využití mobilního XRF prvkového analyzátoru jako efektivního 

analytického zařízení pro předběžný monitoring, na jehož základě došlo k odhalení kontaminovaných 

míst.  

 

TEORIE 

 

Rentgenové záření je známé především pro své diagnostické použití v medicíně, avšak jeho 

použití je i základem mnoha výkonných analytických technik, především těch, které se týkají 

prvkových analýz. Hojně se využívá tzv. rentgenová fluorescenční (XRF) spektroskopie, za účelem 

identifikace a kvantifikace prvků v různých látkách a matricích. U této techniky dochází k ozáření 

vzorku vysoce energetickým rentgenovým zářením. Toto záření se označuje jako budící nebo 

primární. Velmi zjednodušeně lze říci, že toto primární záření převede atomy vzorku do excitovaného 

stavu a při jejich deexcitaci dochází k emitaci sekundárního rentgenového záření do prostoru. Toto 

sekundární záření je charakterizováno určitou vlnovou délkou, která je specifická pro daný prvek. 

Různé prvky tedy mají různá sekundární záření. Jejich detekcí a na základě množství přenesené 

energie lze jednotlivé prvky nejen identifikovat, ale i kvantifikovat. XRF spektrometrie tak jednoduše 

a rychle identifikuje a kvantifikuje prvky v širokém dynamickém rozmezí v koncentracích od úrovně 

ppm až do prakticky 100 % hmotnosti. XRF spektrometrie se řadí mezi nedestruktivní metody, tedy 

nedochází ke zničení analyzovaného vzorku a nepožadují žádnou nebo jen velmi krátkou dobu 

přípravy vzorku. Její využití pro environmentální monitoring proto může být velmi efektivní.  

 

V této studii byl použit mobilní prvkový XRF analyzátor DELTA Professional pro detekci 

kontaminace na skládce komunálních a průmyslových odpadů. Analýza sloužila k identifikaci zdrojů a 

rozsahu kontaminace. Z environmentálního pohledu lze analyzátorem orientačně zjišťovat přítomnost 

prvků a jejich vzájemný poměr, což může sloužit pro dokreslení představy o složení horninového 

prostředí dané lokality nebo o případné kontaminaci. Vzhledem k tomu, že k analýze je potřeba pouze 

malé množství vzorku zeminy, je možno provádět jak plošný monitoring, tak i zonální monitoring 

v případě vrtných prací. V terénu byl orientačně sledován obsah následujících prvků: P, S, Cl, K, Ca, 

Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Hg, Pb, Bi, Th, U. 

 

APLIKACE 

 

Měření ručním rentgenovým analyzátorem DELTA firmy BAS Rudice s.r.o., na bázi 

rentgenové fluorescence, bylo provedeno na hydrogeologických monitorovacích vrtech a na mělkých 

sondách v prostoru skládky včetně pozaďového vzorku – proměřován byl každý metr vrtného jádra po 

homogenizaci. Celkem bylo proměřeno 253 vzorků. Vzorky byly měřeny 3x a ze získaných výsledků 

proveden průměr. 

 

Ruční prvkový rentgenový analyzátor na bázi rentgenové fluorescence DELTA Professional byl 

schopen provést v krátkém časovém intervalu kvalitativní i kvantitativní analýzu zemin přímo v terénu 



na přítomnost celé řady prvků. Během několika minut tak bylo známo zastoupení a přibližný obsah 

vyjádřený v ppm, což odpovídá koncentraci mg/kg.  

 

Toto měření bylo prováděno jako orientační měření, které pomohlo vyhodnotit míru 

kontaminace, její hloubkový rozsah a napomohlo vytipovat získané vzorky pro laboratorní analýzy. 

 

INTERPRETACE 

 

Prvky: P, S, K, Ca, Ti a Fe byly obsaženy ve vyšší míře víceméně ve všech případech, neboť se 

ve většině případů jedná o přírodní prvky a horninotvorné prvky. Nicméně někde jsou např. podstatně 

vyšší hodnoty P, Ca a Fe v porovnání s kontrolním (pozaďovým) vzorkem, což může značit 

kontaminaci, např. vysoké obsahy Ca značí výskyt vápenných kalů. Vyšší hodnoty Cl můžou svědčit 

o zasolení půdy. Síra může být důsledkem biodegradačních procesů, indikátorem výskytu organického 

znečištění, může poukazovat i na přítomnost rostlinných nebo živočišných zbytků, případně zvýšené 

množství síranů. Jako kontrolní vzorky byly zvoleny vzorky z vrtů v okolí skládky, u kterých byla 

kontaminace vyloučena. 

 

V některých případech skládkových vrtů byly zjištěny vyšší hodnoty Pb a dalších prvků 

v porovnání s kontrolními vzorky, což bude odrazem pravděpodobné kontaminace. Dále byly na 

některých místech skládky zjištěny vyšší hodnoty As (až 44 ppm), což několikanásobně převyšuje 

hodnoty v kontrolním vzorku (jednotky ppm). Jednotky ppm u As odpovídají normálním hodnotám 

geochemického fónu v ČR, proto u vzorků s obsahem vyšším o jeden řád už lze usuzovat na 

kontaminaci (přítomnost popele a škváry). Obecně se dá říct, že byla zjištěna dobrá korelace výsledků 

z přístroje DELTA Professional a z laboratorního stanovení sušiny – viz vybrané výsledky 

z následující tabulky. 

 

Tabulka č. 1: Srovnání výsledků měření terénním přístrojem Delta a laboratorních analýz 

popis Delta (ppm) Laboratorní analýzy (mg/kg) 

  S As Zn Pb PAU RU As Zn Pb 

pozaďový vzorek – hlína < MD 7 43 18 3 < 50 7 57 20 

vzorek mimo skládku – písčitý jíl 1 624 5 40 18 1 < 50 7 62 14 

vzorek mimo skládku – písčitý jíl < MD < MD 34 10 < 0,3 < 50 5 51 13 

skládka – zaolejovaná hlína 6 478 15 633 65 33 710 16 254 41 

skládka – popel, škvára, cihly, TKO 12 763 28 493 106 35 1 160 27 610 98 

skládka – Ca kaly (Ca – 111 759 ppm) 10 892 12 457 61 19 1 110 11 493 56 

skládka – odpad TKO, popel, škvára 7 664 44 3 699 665 15 1 020 20 4 190 817 

skládka – černý jíl, zápach po RU 12 731 22 324 45 14 850 23 440 52 

Vysvětlivky: RU (ropné uhlovodíky C10–C40), TKO (tuhý komunální odpad), PAU (Polycyklické 

aromatické uhlovodíky), MD (mez detekce) 

 

ZÁVĚR 

Mobilní XRF prvkový analyzátor posloužil jako velmi efektivní analytické zařízení pro 

předběžný monitoring, na jehož základě došlo k odhalení kontaminovaných míst. Analýza jednoho 

vzorku zeminy na obsah těžkých kovů trvala pouze několik minut a to i bez jakékoliv jeho úpravy. 

Oproti laboratornímu stanovení tak došlo zcela evidentně k úspoře nejen času, ale i finančních 

prostředků. Výsledky sice sloužily pouze jako orientační, avšak pro určení kontaminovaných oblastí 

byly zcela dostačující. 


