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Abstrakt: 

Tato práce si klade za cíl ověřit použitelnost metody rentgenové fluorescenční 

spektrometrie pro měření obsahu těžkých kovů v ocelové matrici v návaznosti na Směrnici 

parlamentu a rady 2011/65/EU. Teoretická část se zabývá obsahem a cíli citované směrnice, 

charakteristikou kovů zatěžujících životní prostředí, popisuje principy měření vybraných kovů 

v ocelích za použití Optické emisní spektrometrie a Rentgenové fluorescenční spektrometrie. 

Praktická část je zaměřena na sestrojení a ověření kalibračních křivek pro stanovení rtuti 

a kadmia pomocí rentgenového fluorescenčního spektrometru. Oba prvky byly kalibrovány 

za použití čistých chemických látek dávkovaných v různých koncentracích do tablet 

lisovaných z čistého práškového železa. Pro kalibraci rtuti byl použit HgO, pro kalibraci 

kadmia byl použit  roztok Cd připravený rozpuštěním spektrálně čistého kovu. Pozornost byla 

věnována ověření kalibračních modelů. V případě kalibrace rtuti byly řešeny problémy 

s ovlivněním tohoto prvku olovem. Závěrem bylo provedeno naměření několika vzorků oceli, 

ve kterých byl stanoven obsah těžkých kovů s použitím sestrojených kalibračních křivek. 

Klíčová slova: rtuť, kadmium, rentgenová fluorescenční spektrometrie, kalibrační křivka 

Abstract: 

This thesis aims to verify the applicability of x-ray fluorescent spectrometry 

method for measuring heavy metals in a steel matrix as a follow up to the Parliament and 

Council directive 2011/65/EU. The theoretical part deals with the content and goals of the 

quoted directive and characteristics of metals damaging environment. It 

describes principals of measuring chosen metals while using optical emission spectrometry 

and x-ray fluorescent spectrometry. The practical part is concentrated on the construction and 

verification of calibration curves for determination of mercury and cadmium using an x-ray 

fluorescent spectrometer. Both elements were calibrated by usage of pure chemical 

substances dosed in different concentrations into tablets that are moulded from pure powdered 

iron. For the calibration of mercury HgO was used, for the calibration of Cd there was 

a solution of prepared by desolving spectral pure metal. An attention was paid to verification 

of calibration models. In case of mercury a problem of the fact that this element is influenced 

by the presence of lead was being solved. In the end of the thesis there was a measure of a few 

samples of steel, in which the volume was set by using created calibration curves.  

Keywords: mercury, cadmium, x-ray fluorescence spectrometry, calibration curve
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZNAČEK 

EEZ elektrická a elektronická zařízení 

PBD polybromované bifenyly 

PBDE polybromované difenylethery 

PMT (photo multiplier tube) fotonásobič 

CCD charge-coupled-Device sensor (detektor)  

EDS energiově disperzní spektrometr 

WDS vlnově disperzní spektrometr 

ROHS Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and 

electronic equipment. (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU) 

CE  European Comission (označení shody produktu s předpisy EU) 

EU  Evropská unie 

CRM certifikovaný referenční materiál 

OES optická emisní spektrometrie 

LOD limit detekce (limit of detection) 

LOQ limit stanovitelnosti (limit of quantification) 

x̅ aritmetický průměr 

σ výběrová směrodatná odchylka 

impulz intenzita, cps (count per second) 

SW programové vybavení (software) 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce je věnována problematice stanovení některých prvků, které 

představují zvýšené riziko pro lidské zdraví a negativně působí na životní prostředí. 

Problematiku řeší Směrnice evropského parlamentu a rady 2011/65/EU ze dne 8. 

června 2011, pojednávající o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických 

a elektronických zařízeních. Cílem směrnice parlamentu a rady je sblížit právní předpisy 

členských států o omezení používáním nebezpečných látek v elektrických a elektronických 

zařízeních. Dále přispět k ochraně lidského zdraví a zneškodnění odpadních elektrických 

a elektronických zařízení. 

Protože elektrická a elektronická zařízení obsahují části vyrobené z oceli, objevují se 

požadavky výrobců a distributorů těchto zařízení (zákazníků ocelárenského průmyslu) 

na zkoušení těchto prvků v oceli.  

V teoretické části práce je pozornost zaměřena na charakter výskytu rtuti, kadmia 

a olova, jejich měření různými analytickými technikami, jsou popsány principy některých 

metod, v praktické části je věnována pozornost kalibraci, experimentálnímu měření 

připravených vzorků s obsahy nebezpečných prvků a závěrečnému shrnutí poznatků.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1   SMĚRNICE EK ROHS VZTAHUJÍCÍ SE NA ELEKTRICKÉ 

A ELEKTRONICKÉ VÝROBKY. 

Ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 

o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických 

zařízeních bylo provedeno několik podstatných změn, zejména z důvodu srozumitelnosti 

a přehlednosti. Změny jsou zapracovány do novelizované SMĚRNICE EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU a RADY 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých 

nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (dále jen směrnice) [1]. 

Tato verze obsahuje 28 článků a přílohy 1-8. Je určena členským státům a byla vydána 

ve Štrasburku. 

Předmětem této směrnice je stanovení pravidel pro omezení používání nebezpečných 

látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ) s cílem přispět k ochraně lidského 

zdraví a životního prostředí včetně environmentálně šetrného využití a zneškodnění 

odpadních EEZ [1]. 

1.1   Obsah směrnice 

Obsahem směrnice je vysvětlení předmětu zájmu, objasnění oblasti působnosti, 

obsahuje definici EEZ a aktualizaci příloh v souladu s vědeckým a technickým pokrokem. 

Další články vymezují případy, kdy se povinnosti výrobce vztahují na dovozce 

a distributory, směrnice specifikuje identifikaci hospodářských subjektů. Další část řeší 

prevenci ve věci uvádění EEZ na trh v souvislosti s obsahy látek uvedenými v příloze II. 

Zásady označení CE s objasněním pravidel a podmínek pro připojování tohoto 

označení podléhají obecným zásadám stanoveným v článku 30 nařízení (ES) č.765/2008 [1]. 

 V článcích 15-28 směrnice předkládá předpoklady souladu EEZ se značením CE 

s tímto dokumentem, popisuje formální námitku proti harmonizačním normám, dozor nad 

trhem a kontrolou EEZ, vstupujících na trh Unie. Směrnice řeší postup projednávání 

ve výboru, výkon přenesené pravomoci a zrušení přenesení pravomoci včetně námitek. 

Zabývá se sankcemi, přezkumem a provedením zrušení, platností a určením pro všechny 

členské státy. 

Směrnice obsahuje osm příloh, první z nich se věnuje rozdělení EEZ na kategorie 

spadající do oblasti působnosti této směrnice, II. příloha uvádí názvy látek a jejich maximální 



6 

hodnoty hmotnostní koncentrace tolerované v homogenních materiálech. III. příloha popisuje 

použití vyňatá z omezení uvedeného v čl. 4 odst. 1, IV. příloha je vymezena pro použití 

vyňatá z omezení uvedeného v čl. 4 odst. 1 pro zdravotnické prostředky a monitorovací 

kontrolní přístroje. V. příloha obsahuje návod na podávání žádostí o udělení, prodloužení 

platnosti a zrušení výjimky podle čl. 5. V VI. příloze EU prohlášení o shodě-jsou uvedeny 

případné odkazy na harmonizované normy nebo technické specifikace. Příloha číslo VII. je 

rozdělena na části A, B. Část a uvádí rozhodnutí komise zrušené směrnice a její následné 

změny, v části B je seznam lhůt pro provedení ve vnitrostátním právu. Poslední příloha, VIII. 

obsahuje srovnávací tabulku mezi směrnicí  2002/95/ES a touto směrnicí [1]. 

S ohledem na zaměření této bakalářské práce jsou nejdůležitější údaje uvedené v druhé 

příloze II. směrnice.  

Látky s hodnotami koncentrace pro omezení uvedené v příloze II v čl. 4 odst. 1 

a jejich maximální hodnoty hmotnostní koncentrace tolerované v homogenních materiálech 

jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

 

Tab.1:  Tolerované koncentrace nebezpečných látek v hm. %
Olovo 0,1 hm % 
Rtuť 0,1 hm % 
Kadmium 0,01 hm % 
Šestimocný Cr 0,1 hm % 
PBB 0,1 hm % 
PBDE 0,1 hm % 

 

Příloha IV: Směrnice obsahuje na str. 174/101-106 výjimky z omezení v čl. 4 odst. 1 

s uvedením rozsahu a doby platnosti, tyto výjimky se týkají obsahů nebezpečných prvků 

a jejich maximálního obsahu v různých výrobcích [1].  

1.2   Cíle směrnice 

Jelikož cíle této směrnice, totiž stanovit omezení používání nebezpečných látek 

v EEZ, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, může Unie přijmout 

opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. 

V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato 

směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle [1]. 
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1.3   ČSN EN 62321-2, 3 

Tato norma se zabývá stanovením některých látek v elektrotechnických výrobcích. Je 

rozdělena na několik částí, z nichž se jednotlivé části věnují problematice od objasnění 

termínů použitých v textu, přes vzorkování – oddělení a mechanické přípravě vzorku. Třetí 

část této normy se zabývá předběžným testováním metodou rtg fluorescenční metodou [3]. 

 Norma je českou verzí evropské normy 6232-1:2013  [2] a má stejný status jako 

oficiální verze. Norma mi poskytla informace v oblasti řešení této problematiky v oblasti 

vzorkování. 

Cílem úplného oddělení jednotlivých součástek elektrotechnických výrobků je 

rozdělení na homogenní materiály. Při pokusech se jeví metoda rtg fluorescence jako velmi 

užitečná při identifikaci materiálů přítomných na začátku oddělování, zvláště pokud není 

známa struktura vzorku. Vzorkování a analýza některých látek na úrovni homogenního 

materiálu je často obtížné a správné pochopení podstaty interpretace je klíčové, zvláště pokud 

se jedná o složité vzorky. U částí nebo součástek, které nemají v celém objemu stejné 

chemické složení, avšak není možné je mechanicky oddělit, dochází při definici homogenního 

materiálu k nevyhnutelnému konfliktu. Je-li součástka upravena (např. rozemletím na prášek) 

a zkoušena jako jeden vzorek, bude analytickým výsledkem průměrná hodnota obsahu 

některých látek ve vzorku, vztažena k celkové hmotnosti zkoušeného vzorku [2]. 

Pro předběžné testování obsahu rizikových látek je metoda rtg fluorescence velmi 

přínosná také z důvodu poměrně rychlé analýzy, kdy mohou být z dalšího procesu zkoušení 

vyloučeny ty součásti, které neobsahují stanovované rizikové prvky nebo je jejich obsah 

pod přípustnou mezí. Předběžnou analýzou se celý proces zkoušení urychlí [3]. 
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2   ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY KOVŮ ZATĚŽUJÍCÍCH ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Kovů, zatěžujících naše prostředí, je celá škála. Zvyšující se koncentrace kovů 

v životním prostředí člověka je vážný hygienický problém, který má naše moderní společnost 

snahu řešit zaváděním nových norem a legislativních změn. Zvyšujícími obsahy toxických 

kovů v půdě a přecházení do poživatin rostlinného a živočišného původu může mít pro 

člověka neblahé důsledky. Nejčastějšími zdroji znečištění životního prostředí je především 

výroba a zpracování kovů, přestože je obsah některých prvků relativně nízký. Technologické 

postupy představují primárně riziko kontaminace odpadních vod a tyto se opět dostávají do 

okolního prostředí. Dalším negativním zdrojem je vytváření hald vytěžené hlušiny a odkališť, 

která jsou dalšími zdroji prašnosti, případně zdroji rizik průsaků do podzemních vod. 

Problematika toxických kovů je mimořádně složitá a v průmyslově rozvinutých zemích si lidé 

uvědomují, jak velké důsledky na zdraví a kvalitu života toto chování má [4]. 

Skupina stopových prvků, která je považována za toxickou, zahrnuje při relativně 

nízkých koncentracích arsen, kadmium, olovo a rtuť. U těchto prvků velmi záleží na vztahu 

dávka-účinek a délce expozice, kdy nejzávažnější úroveň toxického působení prvku 

na organismus zpravidla způsobuje smrt [4]. 

2.1   Kadmium - Cd 

molární hmotnost: 112,4 g/cm3 

bod tání:   320 °C 

bod varu:  765 °C 

Kadmium je obsaženo v řadě anorganických a organických sloučenin jako dvojmocný 

kation. S organickými sloučeninami vytváří komplexy. Kadmium je možné stanovovat 

několika možnými metodami s různou citlivostí. Klasickou metodou je gravimetrické 

stanovení (reakce solí kadmia s organickými nebo těkavými kyselinami za vzniku CdSO4), 

dalším možným způsobem stanovení Cd je metoda elektrogravimetrie, volumetrie, 

polarografie, spektrofotometrie a atomová absorpční spektrofotometrie. Vysokou citlivostí se 

vyznačují metody radiochemické- destruktivní i nedestruktivní neutronová aktivační analýza 

[4]. 

Kadmium je používáno při povrchové ochraně plechů, zejména v automobilovém 

průmyslu. Tento prvek se přidává jako legura zejména do slitin na bázi mědi. Je také 
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obsaženo v elektrodách alkalických akumulátorů, je součástí barevných pigmentů a také se 

využívá k výrobě pájek a slitin [4]. 

Směrnicí je použití kadmia jako součásti techniky pro zdravotnické prostředky 

a monitorovací přístroje upraveno výjimkami, z nichž se povoluje jeho použití ve snímačích, 

detektorech a iontových elektrodách, včetně skla pH elektrod, v helium-kadmiových laserech 

a rentgenových měřících filtrech (viz příloha IV směrnice) [1]. 

2.2   Rtuť - Hg 

molární hmotnost: 200,6 g/cm3 

bod tání   -38,9 °C 

bod varu   356,6 °C 

Rtuť existuje v řadě chemických a fyzikálních formách, vyskytuje se v přírodě 

v horninách zejména ve formě sulfidů (rumělka, cinabarit).  

Kovová rtuť je těkavá, koncentrace nasycených par rtuti při 24°C je 18 mg.m-3 [4]. 

Rtuť lze stanovovat různými analytickými metodami, nejvyužívanější je technika 

atomové absorpční spektrometrie a neutronová aktivační analýza. V důsledku vysoké 

těkavosti rtuti snadno dochází k jejím ztrátám. Proto odběru vzorků, skladování, transportu 

i zpracování, by měla být věnovaná vysoká pozornost.  

Životní prostředí trpí vznikajícími odpady s obsahem rtuti v průmyslových oborech 

zaměřených na elektrochemii a elektrická zařízení, při výrobě měřicích a kontrolních zařízení 

a použitím rtuti v laboratořích. 

Rtuť kontaminuje prostředí ve formě par nebo po transformaci na těkavé sloučeniny 

rtuti nebo rozpustné anorganické sloučeniny. Pro člověka je rtuť nebezpečná, v organismu se 

koncentruje zejména v ledvinách a játrech. Vypouštěním průmyslových odpadů obsahujících 

rtuť do povrchových vod se značně zvyšuje koncentrace rtuti v životním prostředí [4]. 

Směrnice povoluje použití rtuti pro výrobu referenčních elektrod s nízkým obsahem 

chloridu, síranu nebo oxidu rtuťnatého. Rtuť je používaná k výrobě vysokofrekvenčních 

přepínačů a relé, monitorovacích a kontrolních přístrojů [1]. 
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2.3   Olovo - Pb 

molární hmotnost 207,09 g/cm3 

bod tání   327,5°C 

bod varu   1740°C 

Olovo se zpravidla vyskytuje v anorganických sloučeninách ve dvoumocné formě, 

 v krystalické podobě. K vypařování dochází při teplotě 550°C a za přítomnosti CO2 

ve vzduchu dochází k tvorbě oxidů PbO, PbO2, Pb3O4 [5]. 

Hojně využívanou metodou stanovení v současnosti je atomová absorpční 

spektrometrie a optická emisní spektrometrie. Využívány jsou také metody elektroanalytické. 

Další potenciálně možnou nedestruktivní metodou je rentgenová fluorescence.  

Olovo se používá především k výrobě baterií, pájek, kabelů, barviv, slitin, broků. 

Významné množství je používáno zejména v automobilovém průmyslu [4]. 

Směrnicí je využití olova stále tolerováno v zařízeních, která používají nebo zjišťují 

ionizující záření. Je součástí skleněných frit rentgenových trubic a optických zesilovačů, 

slouží ke stínění ionizujícího záření. Olovo je součástí snímačů, detektorů a elektrod, např. 

v detektorech infračerveného záření. Je obsaženo ve slitinách jako supravodič v přístrojích 

magnetické rezonance, využívá se pro ultrazvukové měniče v monokrystalových 

piezoelektrických materiálech a v displejích z tekutých krystalů na křemíkové vrstvě [1]. 

Nebezpečnost pro lidský organismus spočívá ve vstřebávání a navázání olova 

převážně na erytrocyty v krvi. Při vyšších koncentracích olova v organismu následuje 

chronická otrava. 

Koncentrace olova v půdách má za následek výskyt olova v podzemních vodách, do 

atmosféry se dostává olovo z přírodních zdrojů [4]. 
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3   ANALYTICKÉ METODY ZABÝVAJÍCÍ SE MĚŘENÍM 

NEBEZPEČNÝCH KOVŮ V OCELI 

3.1   Optická emisní spektrometrie 

Metody založené na optické emisní spektrometrii jsou nejčastěji používanými 

metodami k analyzování kompaktních kovových materiálů. Technika OES zahrnuje řadu 

analytických metod, založených na měření viditelného a blízkého UV záření emitovaného 

vzorkem. Tyto metody se odlišují způsobem vybuzení spektra, například buzením elektrickou 

jiskrou, obloukem či doutnavým výbojem, příp. laserem [6]. 

3.1.1   Uplatnění v praxi 

Optické emisní spektrometry se v dnešní době uplatňují nejen u výrobců železných 

kovů, ale také slouží i výrobcům neželezných kovů a slitin. Použití nalézají i ve strojírenských 

podnicích, které se zabývají zpracováním kovových materiálů. Velkou výhodou mobilních 

verzí OES je použití při kontrole, vyloučení záměn nebo třídění různých materiálů nejen 

v laboratoři. Kontrola je možná i po dodání materiálů na místo určení k odběratelům. Rychlý 

vývoj laboratorní přístrojové techniky se od přelomu století ubírá směrem k používání robotů 

při obsluze OES. Robotizované linky umístěné v kontejnerech (poskytujících dokonalou 

ochranu proti prachu a teplotním změnám) se umísťují přímo u výrobních agregátů, a šetří se 

tak čas jinak potřebný k dopravě vzorků do laboratoře [6]. 

3.1.2   Princip spektrometrie 

Dodáme-li povrchu kovového vzorku dostatečnou energii (ve formě termické 

nebo elektrické), některé elektrony přeskočí z nižší na energeticky bohatší hladinu (excitace). 

Po krátké prodlevě některý z elektronů na energeticky bohatších hladinách se „vrátí“ 

na uvolněné místo na energeticky chudší hladině. Rozdíl energie mezi energeticky bohatší 

hladinou a cílovou energeticky chudší hladinou se uvolní jako emitované záření. Vyzářená 

energie (a tím rovněž vlnová délka) je pro každý prvek charakteristická a je kvalitativní 

charakteristikou prvků ve vzorku [6]. 
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Vrací-li se elektron z dráhy o energii Eq na dráhu s odpovídající energií Ep, je energie 
fotonu dána vztahem: 

∆  =  –  =   . ν =   .       (keV  )   (1) 

Eq… energie na vyšší hladině 

Ep… energie na nižší hladině 

h… Planckova konstanta (6,625.10-34 J.s-1) 

ν… kmitočet záření 

c… rychlost záření (m.s-1) 

λ… vlnová délka (nm) 

Emitované záření vznikající v jiskřišti, prochází postupně přes vstupní čočku, vstupní 

štěrbinu na difrakční mřížku. Na difrakční mřížce dochází k rozkladu záření na jednotlivé 

spektrální čáry. Každému prvku odpovídá jiná vlnová délka spektrální čáry. Měřená intenzita 

těchto spektrálních čar je úměrná obsahu prvku ve vzorku a přepočítává se na koncentraci 

prvku v daném vzorku. 

Intenzitu spektrálních čar snímají fotonásobiče (PMT) nebo polovodičové detektory 

(CCD), které tvoří převodníky mezi světelným zářením a elektrickým signálem. Fotonásobiče 

nebo detektory jsou umístěny na tzv. Rowlandově kružnici, na které dochází k fokusaci 

měřeného záření. Čím je průměr této kružnice větší, tím dochází k lepšímu oddělení 

spektrálních čar, ale dochází ke ztrátě záření a tím i citlivosti. 

Výsledné vyhodnocení měření se provádí pomocí softwarových systémů [6]. 

 

Hlavní části OES: 

Budící zdroj - jeho úkolem je dodání energie do vzorku pro vybuzení atomů prvků 

přítomných v analyzovaném vzorku [6]. 

Optický systém - nejdůležitější část každého přístroje, zde dochází k rozložení 

vstupujícího směsného elektromagnetického záření (světla) z jiskřiště na jednotlivé spektrální 

čáry. Optická část je tvořena vstupní štěrbinou, difrakční mřížkou, výstupní štěrbinou 

a detektory záření [6]. 

Elektronika a čtecí systém – má za úkol zpracovat signál vycházející z detektorů do 

měřitelné podoby [6]. 

Výpočetní systém (dnes PC) - zajišťuje mnoho operací - vstup a kontrolu 

uživatelských dat, provádění kalibrace, rekalibrace, reprofilace, přídavné výpočty, statistické 

výpočty apod. [6]. 
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3.1.3   Měření vzorků 

Samotné měření vzorku probíhá v jiskřišti, kam se pokládá vzorek. ve spodní části je 

elektroda a vzorek se stává druhou elektrodou. V jiskřišti dochází ke vzniku jiskrového nebo 

obloukového výboje, následné excitaci atomů přítomných ve vzorku. Při jejich rekombinaci 

vzniká proud světla, který se rozkládá v optické části a dále se zpracovává dle vlnových délek 

jednotlivých prvků. Z odečtených intenzit se vyhodnocují koncentrace analyzovaných prvků 

[6]. 

 Následuje obrázek č. 1, kde je princip spektrometru vyobrazen. 

Obr.1:  schéma optické emisní spektrometrie [11]. 
  

Optická emisní spektrometrie je popisována proto, že touto analytickou metodou je 

běžně stanovován obsah olova ve vzorcích ocelí pro potřeby technologie. 

3.2   Rentgenová fluorescenční spektrometrie 

Metoda rentgenové fluorescenční spektrometrie (XRFS) je neméně důležitou 

analytickou emisní technikou. V laboratořích je velmi často využívaná pro kvalitativní 

i kvantitativní stanovení prvků. Má mezi metodami chemické analýzy důležité postavení. Lze 

ji použít pro různá skupenství látek - pevné, práškové i kapalné vzorky, u kterých odpadá 

složitá příprava. Analýza je nedestruktivní, proto ji lze buď opakovat, nebo zanalyzovaný 

vzorek dále použít pro další operace a zkoušení. Analýza je poměrně rychlá a poskytuje 

prvotní informaci o široké škále prvků obsažených ve vzorku. Pro kalibrace jednotlivých 

programů je nutné používat matriční standardy, neboť existují silné interference mezi 

určitými prvky a ty mohou silně ovlivnit výsledky analýz [6].  
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3.2.1   Fyzikální základy rentgenové fluorescenční spektrometrie 

Rentgenová fluorescenční spektrometrie je metodou, která je založena na emisi 

charakteristického záření daného prvku. Vlnová délka charakteristického záření atomů daného 

prvku je konstantní. Intenzita charakteristického záření je úměrná koncentraci prvku 

ve vzorku [6]. 

Rtg. záření je jedním z mnoha typů elektromagnetického záření, pro které platí tzv. 

dualismus. To znamená, že je výhodné jej popisovat jako záření určité vlnové délky a někdy 

jej chápat jako tok částic o určité energii [6]. 

Vlnové délky rtg. záření jsou zhruba 100krát menší, než vlnové délky viditelného 

světla, se kterými se pracuje při OES. Pohybují se v jednotkách a zlomcích jednotek 

nanometrů (1 nm=10-9 m) 

Kvantový charakter záření je popisován jeho energií a je dán vztahem: 

= h . ʋ     (keV) (2) 

E…energie  

h…Planckova konstanta (6,625.10-34J.s-1) 

ʋ…frekvence fotonu ( s-1) 

Pro převod mezi energií fotonů a vlnovou délkou téhož záření platí vztah: 

= = . = ,       (nm) (3) 

λ…vlnová délka  

c…rychlost světla (m.s-1) 

Spektrum rtg. záření se skládá ze 2 složek, a to ze spojitého záření a charakteristického 

záření [7]. 

Ke vzniku charakteristického rtg. záření je nutné, aby se atom nacházel ve vybuzeném 

stavu. Elektron na některém místě ve vnitřních slupkách chybí. Jelikož je tento stav nestabilní, 

dojde téměř okamžitě k zaplnění díry na nižší hladině jiným elektronem z vyšší hladiny. 

Tento rozdíl energie ∆E se vyzáří jako foton o příslušné energii. 

Rentgenová emisní spektra tvoří pro daný prvek soubor čar. Tato spektra mají 

jednoduchá uspořádání a při přechodu od lehkých prvků k těžším vykazují pouze posun čar ke 

kratším vlnovým délkám [6]. 
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3.2.2   Kritická budící energie 

Aby mohl být elektron z některé slupky vyražen mimo atom, musí překonat vazebnou 

energii elektronu (v tomto případě Ek) mezi elektronem a jádrem [6]. 

Z tohoto důvodu musí mít dopadající částice energii větší než Ek, což je vyjádřeno 

vztahem: 

< .  (4) 

e…náboj elektronu 

V…urychlovací potenciál (napětí) (kV) 

Vazebné energie elektronů ve slupce K jsou 5 až 20x větší než vazebné energie 

ve slupce L. Platí, že vazebná energie roste s rostoucím protonovým číslem [6]. 

3.2.3   Charakteristické čáry 

Každý přechod vybuzeného atomu do stabilního stavu je provázen přeskokem 

elektronu z vyšší hladiny na nižší hladinu. Nižší hladina znamená, že je to slupka blíže jádru 

a elektrony na ní jsou vázány k jádru pevněji. Přeskoky jsou provázeny vyzářením fotonu, 

jehož energie je dána rozdílem počátečního a konečného stavu elektronu [6]. 

3.2.4   Princip metody EDS, schéma  

Ze schématu na obr. 2 je zřejmý princip metody, vycházející z ozařování vzorku 

primárním zářením z rentgenky. Ze vzorku vychází záření přítomných prvků s rozptýleným 

primárním zářením a vstupují do detektoru - zde funkci monochromátoru přebírá právě 

detektor, kam dopadají fotony vybuzeného záření všech prvků současně. 

Detektor převádí energii fotonů na impulzy, které se dále elektronicky zpracovávají. 

Impulzy jsou zpracovány v mnoho kanálovém analyzátoru. Energetické spektrum je tvořeno 

závislostí četností impulzů v jednotlivých kanálech. Četnosti impulzů odpovídají intenzitě 

(koncentraci). 
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Obr.2:  Obecné schéma EDS [7] 

3.2.5   Funkce a výhody EDS 

V energiově-disperzním spektrometru je rozlišována energie fotonů přímo 

v polovodičovém detektoru. Běžně používané polovodičové detektory jsou křemíkové 

driftované lithiem. Vyžadují trvalé chlazení kapalným dusíkem. 

 Analýza všech prvků ve zvoleném rozsahu je rychlá (podává obraz o kvalitativním 

složení). S výhodou lze měřit i předem neočekávané prvky [6]. 

 Pro tyto vlastnosti je EDS často využívaná pro rychlé orientační analýzy ke zjištění 

typu materiálu, pro třídění materiálů apod., ale po kalibraci pomocí matričních standardů je 

plně hodnotnou analytickou technikou. 

3.2.6   Vlnově disperzní spektrometr 

Vlnově disperzní spektrometry jsou další možnou alternativou kvantitativní chemické 

analýzy. Od energiově disperzní techniky se odlišuje zpracováním sekundárního záření, kdy 

je fluorescenční záření, na rozdíl od energiových přístrojů, rozkládáno na mřížce krystalu 

a oddělený paprsek o zvolené vlnové délce dopadá na detektor. Ten zachycuje pouze fotony o 

jedné vlnové délce [7]. 

 

  

 
vzorek 

zdroj budícího záření 

polovodičový 

detektor 

předzesilovač zesilovač mnohokanálový

analyzátor 

počítač Zdroj VN 
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4   PŘÍPRAVA EXPERIMENTU 

V praktické části bakalářské práce bylo úkolem připravit vlastní referenční vzorky 

s odstupňovaným obsahem kadmia a rtuti a ty použít jako kalibrační standardy pro sestrojení 

kalibračních křivek na energiově-disperzním spektrometru X Lab 2000. 

Původně byly vytvořeny pouze pro kadmium a rtuť, neboť je známo, že olovo lze 

měřit, a v praxi se měří, s dostatečnou přesností na OES a na trhu je dostatek CRM oficiálních 

výrobců. 

Během experimentu se však ukázalo, že stanovení obsahu rtuti na EDS je silně 

ovlivněno přítomností olova ve vzorku., obr. 3. 

Pro potřeby kompenzace tohoto ovlivnění bylo proto potřeba připravit referenční 

vzorky s odstupňovaným obsahem rtuti a zároveň i olova (viz podrobněji dále). 

 

Obr.3:  Zobrazení spektra s obsahem rtuti a olova 
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4.1   Příprava kalibračních vzorků 

Protože oficiální CRM s odstupňovaným obsahem kadmia a rtuti nejsou na trhu 

k dispozici, byly připraveny vlastní vzorky. Bylo využito dřívějšího poznatku, že 

EDS dosahuje prakticky stejné přesnosti těžších analytů při analýze oceli v pevném stavu 

nebo téže oceli ve stavu slisovaných třísek. 

Pro základ matrice bylo použito čisté práškové železo (CRM 2025 A), do kterého byly 

namíchány přídavky rtuti a kadmia a dále přídavky olova pro tablety s obsahem rtuti. Jako 

pojivo byl použit mletý vosk HMPA, který byl spolu s jednotlivými přídavky přimíchán 

a rozetřen v třecí misce tak, aby bylo docíleno vzniku maximálně homogenní směsi. Vosk 

HMPA je běžně používaný pro fixaci při lisování práškových materiálů. Takto připravený 

vzorek byl slisován do tablety, tableta byla označena předem vypočtenou koncentrací 

konkrétního prvku. 

Kadmium bylo přidáno ve formě roztoku o koncentraci 1mg/ml. Roztok byl připraven 

ze spektrálně čistého kovu kadmia, jeho rozpuštěním a naředěním na výchozí koncentraci Pro 

odpaření vlhkosti byla použita sušárna o teplotě 105°C, v níž byly vzorky vysušeny 

na porcelánové misce a dále zpracovány v třecí misce homogenizací s voskem. Pro kalibraci 

byly připraveny tablety o koncentraci 10 ppm, 25 ppm, 50ppm, 75 ppm, 100 ppm, 150 ppm 

kadmia. 

Rozsah kalibrace byl zvolen v návaznosti na povolený limit obsahu tohoto prvku 

uvedený ve směrnici (max. 100 ppm Cd). 

Tablety pro sestrojení křivky pro rtuť byly připraveny z chemikálií HgO a PbCO3. Pro 

kalibraci byly připraveny tablety o  koncentracích (v hm %): 0,03, 0,05, 0,095, 0,10, 0,116 

0,15, 0,30, 0,50. Rozsah kalibrace byl opět zvolen v návaznosti na výše citovanou směrnici, 

podle které je obsah rtuti povolen v koncentraci do 0,10 %. Zvláštní pozornost byla 

věnována přípravě směsných tablet rtuti s olovem, kdy přídavky tohoto prvku do tablet byly 

připraveny o koncentracích (v hm. %): 0,05, 0,095, 0,10, 0,116, 0,15. 

4.2   Kalibrace metody 

Pojem kalibrace metody je definován jako činnost, která za specifikovaných podmínek 

v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami analytického signálu ve formě intenzit 

a koncentraci analytu v etalonech. ve druhém kroku použije tyto informace ke stanovení 

koncentrace analytu v neznámém vzorku na základě výsledku měření [13]. 
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Důležité parametry kalibrační křivky jsou znázorněny na obr. 4. 

 
Obr.4:  model kalibrační křivky [13] 

 

V případě měření obsahu stopových prvků mají velkou důležitost parametry mez 

detekce a mez stanovitelnosti.  

Mezí detekce je úroveň měřeného signálu, pro kterou je analytický signál statisticky 

významně odlišný od šumu. Je vyjádřena součtem trojnásobku směrodatné odchylky slepého 

signálu naměřeného slepého signálu a průměrného signálu vyjádřeného intenzitami. Slepý 

signál je signál měřený na slepém vzorku, tedy na vzorku s nulovým obsahem analytu. Takto 

určenou mez detekce je následně možné na základě známé kalibrační křivky převést na 

koncentraci. 

Mez detekce xLOD nejnižší množství analytu ve vzorku, které je možné danou 

metodou detekovat. 

Mezi stanovitelnosti (kvantifikace) odpovídá taková úroveň měřeného signálu, při 

které je přesnost stanovení taková, že umožňuje kvantitativní vyhodnocení. Je vyjádřena jako 

součet desetinásobku směrodatné odchylky signálu naměřeného slepého signálu a průměru 

slepého signálu vyjádřeného intenzitami. Rovněž mez kvantifikace je následně možné převést 

na koncentraci. 

Mez stanovitelnosti (kvantifikace) xLOQ je minimální koncentrace analytu, kterou lze 

danou metodou stanovit se statistickou pravděpodobností.  

 



20 

Definici meze detekce a meze stanovitelnosti uvádí obr. č. 5. 

 
Obr.5:  Definování výsledků blízko mezí detekce a stanovitelnosti [13] 

 

Pro měření obsahu kadmia a rtuti v matrici železa byla na EDS XLab 2000 

vytvořena nová metoda s názvem CdHg100. Pro měření kadmia byl použit terčík 

Barklascatter Aluminium (série K-čar), pro měření rtuti byl použit terčík Compton/Secondary 

(série L-čar).  

Pro kalibraci této metody byl použit empirický kalibrační model Lucas-Tooth and 

Price, který je obsažen v SW výbavě přístroje XLab 2000 [16]. 

 

Model Lucas-Tooth and Price pracuje s kalibrační funkcí ve tvaru: 

= + ∑ +  (5) 

ai korekční koeficient 

ki koeficient kalibrační křivky 

Bi pozadí (background term) 

Ii, Ij naměřené intenzity 

Výpočet předpokládá, že matriční efekt prvku (j) na analyt (i) je proporční ke své 

intenzitě. Tento kalibrační model umí korigovat ovlivnění analytu dalším prvkem nebo prvky 

přítomnými ve vzorku. 

SW přístroje XLab 2000 bohužel po provedené kalibraci explicitně nezobrazí 

vypočtené koeficienty. 
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Obr.6:  Kalibrační křivka kadmia  

 

 

Obr.7:  Kalibrační křivka rtuti  
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Pro ověření správnosti kalibrací byla zvolena metoda validace pomocí lineární regrese. 

Pro tento postup byly připraveny nové sady referenčních materiálů. Ty byly změřeny na nově 

připravených kalibračních křivkách. Do regresní závislosti byly dávány tyto naměřené 

hodnoty koncentrací a referenční hodnoty koncentrací vypočtené při přípravě tablet 

na základě velikosti přídavku. Je-li kalibrace v pořádku, výsledkem regrese je přímková 

závislost se směrnicí rovno jedné a procházející počátkem. Pro zpracování validačních dat byl 

použit statistický SW QC Expert [15]. 

Pro exaktní určení limitu detekce a limitu stanovitelnosti byla zvolena metoda přímého 

experimentu, kdy na nově připravené metodě CdHg100 byly opakovaně měřeny tablety 

připravené z čistého železa, tedy s nulovým obsahem analytu.  

4.2.1   Příprava tablet pro validaci kadmia 

V tabulce č. 2 jsou uvedeny základní informace pro přípravu tablet k validaci kadmia. 

Jednotlivé tablety měly hmotnost  25g a jako pojivo byl použit 1g vosku. 

 

Tab.2:  Koncentrace kadmia v tabletách 

ml roztoku Cd 
(1mg/1ml) 

Koncentrace Cd v tabl. 
(ppm) (referentní) 

Koncentrace Cd 
v tabl. (ppm) 

naměřená 
0,50 10 13,0 
1,25 25 21,6 
2,00 40 47,8 
2,50 50 46,3 
3,50 70 69,4 
3,75 75 67,3 
4,75 95 95,7 
6,00 120 138,8 
7,50 150 148,7 
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4.2.2   Ověření a vyhodnocení Cd 

Vyhodnocení parametrů validace s použitím statistického programu QC Expert jsou 

uvedeny v tabulkách č. 3 a 4. 

 

Tab.3:  Parametry vyhodnocení pro kadmium 
Významnost absolutního členu: 

Hodnota Spodní mez Horní mez Závěr 
1,5630 -5,90306 9,02907 Nevýznamný 

 

Tab.4:  Parametry vyhodnocení pro kadmium 
Validace směrnice: 

Hodnota Spodní mez Horní mez Směrnice =1 
0,9715 0,87424 1,06876 Ano 

 

  
Obr.8:  Kadmium - rezidua predikce Obr.9:  Q-Q graf reziduí - regrese 

 

Graf normovaných reziduí: na ose x je hodnota závisle proměnné. Vodorovná přímka 

odpovídá průměru reziduí, viz obr. 8, 10. 

Q-Q graf reziduí: slouží k posouzení normality reziduí, případně k odhalení 

vybočujících měření, viz obr. 9, 11. 

4.2.3   Příprava tablet pro validaci rtuti 

Základní informace pro přípravu tablet s obsahem rtuti jsou uvedeny v tabulce č. 5, 6 

Rtuť obsažená ve sloučenině HgO, byla na základě molárních hmotností napočítána do tablet 

o hmotnosti 2 x 25 g, jako pojivo byl opět použit vosk. Byly připraveny jednak tablety směsné 

s obsahem rtuti i olova a tablety pouze se rtutí. K přípravě nízkých koncentrací rtuti a olova 

byly připraveny směsi práškového Fe s jednotlivými obsahy těchto prvků 1%, které byly 

postupně dále ředěny. 
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Z takto připravené směsi byly dalším ředěním a homogenizací vytvořeny tablety pro 

validaci metody. 

Tab.5:  Tabulka kontrolních vzorků rtuti bez obsahu olova 
Hg c(%) 

referentní 
Hg c(%)naměřená navážka (g) Hg 

(1%)směs 
navážka (g) 
čistého Fe 

0,03 0,013 0,75 24,25 
0,07 0,041 1,75 23,25 
0,10 0,066 2,50 22,50 
0,15 0,163 3,75 21,25 
0,30 0,295 7,50 17,50 
0,50 0,438 12,50 12,50 
 

Tab.6:  Tabulka kontrolních vzorků rtuti s obsahem olova 

Hg c (%) 
referentní 

Hg c (%) 
naměřená 

tablety 25g 
s přídavkem Pb 

(%) 

navážka (g) Hg 
(1%)směs 

navážka (g) 
Pb 

(1%)směs 

navážka (g) 
Fe 

0,030 0,033 0,050 0,750 1,250 23,00 
0,030 0,049 0,150 0,750 3,750 20,50 
0,050 0,045 0,050 1,250 1,250 22,50 
0,090 0,072 0,090 2,250 2,250 20,50 
0,095 0,103 0,095 2,375 2,375 20,25 
0,100 0,099 0,100 2,500 2,500 20,00 
0,110 0,089 0,110 2,750 2,750 19,50 
0,150 0,106 0,050 3,750 1,250 20,00 
0,150 0,117 0,150 3,750 3,750 17,50 

4.2.4   Ověření a vyhodnocení Hg 

Vyhodnocení parametrů validace s použitím statistického programu QC Expert je 

uvedeno v tabulce č. 7  a 8. 

 

Tab.7:  Parametry vyhodnocení pro rtuť 
Významnost absolutního členu: 

Hodnota Spodní mez Horní mez Závěr 
-0,0104 -0,02669 0,00580 Nevýznamný 

 

Tab.8:  Parametry vyhodnocení pro rtuť 
Validace směrnice: 

Hodnota Spodní mez Horní mez Směrnice =1 
0,9676 0,87353 1,06182 Ano 
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Následuje obr. 10 a 11 (komentář viz výše), zde je barevně rozlišeno, zda se jednalo o 

tabletu pouze obsahem rtuti (modré body) nebo tablety směsné-s obsahem rtuti i olova (zelené 

body). 

  
Obr.10:  Rtuť - rezidua predikce Obr.11:  Q-Q graf reziduí - regrese 

4.2.5   Stanovení limitu detekce a limitu stanovitelnosti 

Výsledky opakovaných měření slepých vzorků a z nich vypočtených limitů detekce 

a limitu stanovitelnosti jsou uvedeny v tabulce č. 9, 10. Pro přepočet vypočtených limitů 

na koncentrační úroveň (z intenzit na ppm) byla použita zjednodušená lineární závislost 

na základě hodnot naměřených na dvou referenčních vzorcích s nízkým obsahem analytu – 

viz obrázky 12 a 13. 

 

Tab.9:  Měření slepého pokusu pro stanovení LOD a LOQ 

 
kadmium rtuť 

č. měření Fe norm. int. norm. int. 

1. 0,29025 0,43628 

2. 0,23251 0,35929 

3. 0,27713 0,33812 

4. 0,27342 0,39101 

5. 0,31218 0,37045 

6. 0,27912 0,35868 

7. 0,27604 0,39943 

8. 0,23741 0,37879 

   
x̅ 0,27226 0,37900 
σ 0,02618 0,03021 

 

  



Tab.10:  Limity detekce a limity stanovitelnosti pro kadmium

 
 

imp

LOD 0,351

LOQ 0,534

 

Obr.12:  Lineární závislost pro 
 

Obr.13:  Lineární závislost pro 
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limity stanovitelnosti pro kadmium a rtuť 

kadmium 

imp ppm imp 

0,351 10,0 0,470 

0,534 15,0 0,681 

Lineární závislost pro přepočet LOD a LOQ kadmia 

Lineární závislost pro přepočet LOD a LOQ rtuti 

y = 28,64x

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

impulzy

y = 61,17x

2 3 4 5 6 7

impulzy

rtuť 

ppm 

29,0 

42,0 

 

 

y = 28,64x

0,8 0,9

y = 61,17x

7 8 9



27 

4.3   Měření ocelových vzorků 

V tabulce č. 11 jsou uvedeny výsledky měření kadmia a rtuti v náhodně vybraných 

vzorcích oceli s využitím nové metody CdHg100 na přístroji XLab2000.Výsledky olova byly 

na stejných vzorcích naměřeny na OES spektrometru SPECTROLAB S 2000 Měření bylo 

provedeno s využitím metody analýzy uhlíkatých a středně legovaných ocelí. Z validace této 

metody byl převzat i limit stanovitelnosti pro olovo. 

 

Tab.11:  Naměřené vzorky  
označení vzorku Cd (ppm) 

<x(LOQ)  ) 
Hg(ppm) 
<x(LOQ) 

Pb (ppm) 
<x(LOQ) 

vz.1541 <15 <42 <30 
vz.1556 <15 <42 <30 
vz.1563 <15 <42 <30 
vz.1564 <15 <42 <30 
vz.1568 <15 <42 <30 
vz.1569 <15 <42 <30 
vz.1572 <15 <42 <30 

4.4   Měření součásti elektrického zařízení 

Pro doplnění problematiky měření elektrických a elektronických zařízení, která jsou 

složena z odlišných materiálů (viz obr. 14,15) byl použit předmět denní potřeby-nabíječka 

k mobilnímu telefonu. 

  

Obr.14:  Odkrytovaná nabíječka Obr.15:  Nabíječka po rozložení  

 

Výsledky měření plechu pocházejícího z nabíječky jsou shrnuty v tab. 12.  

Plech byl před měřením povrchově očištěn a připraven pro měření XRF metodou. 
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Tab.12:  Výsledky měření plechu z nabíječky c (ppm) 
Cd Hg  
<15 <42 

 

4.4.1   Diskuze získaných výsledků 

Na obr. 3 jsou znázorněna spektra tří vzorků se stejným obsahem rtuti o koncentraci 

0,15 hm. % Hg. Do jednotlivých tablet bylo přimícháno nejdříve olovo o koncentraci 0,05 

hm. % a poté 0,15 hm. %, třetí tableta byla ponechána čistá, tedy bez přídavku olova. 

Modrá čára na obrázku znázorňuje spektrum rtuti bez přídavku olova, černá čára 

vyobrazuje spektrum s přídavkem 0,05 hm. % olova a červená čára pak spektrum s vyšším 

přídavkem olova, 0,15 hm. %. Pozornost bylo třeba zaměřit na oblast čar Lα rtuti a Lα olova, 

kdy viditelné rozdíly mezi výškou jednotlivých píků pro stejné obsahy rtuti byly ovlivněny 

přídavky olova. S rostoucím obsahem olova roste výška píku Lα pro olovo. Nedochází však 

k rozšiřování píku Lα olova a k jeho zasahování do oblasti píku Lα rtuti, nejedná se tedy o 

ovlivnění spektrální interferencí. Naopak v oblasti píku Lα rtuti se nárůst olova projeví 

poklesem intenzity píku Lα rtuti. Přídavek olova do vzorku způsobí pokles intenzity píku Lα 

rtuti  

Kalibrační závislosti vyhodnocené pomocí modelu Lucas-Tooth, vykazují dostatečnou 

korelaci mezi naměřenými a zadanými koncentracemi. Korelační koeficient pro kadmium je 

0,9998, pro rtuť je 0,9930. Pro kalibrační závislost nebyla hledána další varianta. 

Vhodnost kalibrace potvrdila i následně provedená validace kalibračních závislostí pro 

oba prvky. Naměřená validační data byla zpracována statistickým softwarem QC Expert, 

který vypočtené koeficienty validační přímky přímo testuje (viz tabulky 3, 4 a 7, 8). Je 

zřejmé, že se jedná o přímky se směrnicí rovno jedné a nevýznamným absolutním členem, to 

znamená, přímky procházejí počátkem. Z průběhu grafu predikovaných reziduí je zřetelné, že 

rezidua jsou rovnoměrně rozložena kolem nulové přímky, nejsou jednostranně vychýlená 

a nemají žádný výrazný trend. Z průběhu Q-Q grafu reziduí je zřejmé, že rezidua leží 

na přímce, mají tedy normální rozdělení. Hodnoty kalibračních a validačních reziduí jsou 

řádově stejná. 

Z těchto skutečností lze usuzovat, že zvolený kalibrační model je vyhovující pro rtuť 

i kadmium.  

Jak plyne z fyzikálních vlastností (zejména bodu varu) sledovaných prvků (viz kap. 

2.1 a 2.2) u rtuti a kadmia je zřejmé, že při procesu výroby ocelí (teploty až 1700 °C) většina 
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těchto prvků z oceli vysublimuje a v oceli mohou být naměřena pouze jejich stopová 

množství. 

U obsahu olova v oceli je tomu v souvislosti s vysokým bodem varu (1740°C) jinak. 

Zvláštním případem jsou automatové oceli.  

K vylepšení obrobitelnosti měkkých automatových ocelí se olovem (spolu s dalšími 

prvky) ocel leguje na hodnoty cca 0,20 - 0,35 hm. %, tedy na hodnoty přesahující limit 

povolený směrnicí. Hledají se však možnosti záměny legování olovem z důvodu toxicity za 

ekologicky šetrnější prvek bismut [17]. 

V případě měření prvků kadmia, rtuti i olova v analyzovaných vzorcích oceli byla 

jejich koncentrace nalezena pod mezí stanovitelnosti použitých analytických metod 

a k vyjádření výsledku měření byla použita hodnota koncentrace <xLOQ Rovněž ve vzorku 

plechů z nabíječky byly nalezeny hodnoty kadmia a rtuti pod mezí stanovitelnosti. 
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ZÁVĚR 

Téma bakalářské práce bylo zvoleno na základě zájmu některých výrobců 

a zpracovatelů oceli o problematiku týkající se omezení některých nebezpečných látek 

doposud používaných při výrobě elektrických a elektronických zařízení. 

Mezi látky sledované členskými státy Evropské unie ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2011/65/EU jsou zařazeny olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chrom, 

polybromované bifenyly a polybromované difenylethery. Cílem práce bylo ověřit možnosti 

stanovení některých sledovaných prvků analytickými technikami používanými v hutní 

laboratoři. 

Úkolem teoretické části bakalářské práce bylo seznámit se s danou problematikou, 

popsat vlastnosti sledovaných prvků, jejich výskyt v materiálech, působení na zdraví člověka 

a vliv na životní prostředí. Ze směrnice a doprovodných norem lze zjistit kritické sledované 

koncentrace. Dále jsou v teoretické části popsány principy a některé parametry vybraných 

analytických metod – optické emisní spektrometrie a rentgenové fluorescenční spektrometrie. 

Experimentální část je věnována přípravě kalibračních vzorků pro rtuť a kadmium, 

provedení kalibrace rentgenového fluorescenčního spektrometru XLab2000 pro rtuť 

a kadmium, určení limitu stanovitelnosti a ověření správnosti kalibrace validací. Byla 

připravena metoda pro stanovení koncentrace kadmia v oceli v rozsahu 10 až 150  ppm a mezí 

detekce 10  ppm a pro stanovení koncentrace rtuti v oceli v rozsahu 300 až 5000 ppm s mezí 

detekce 29 ppm. 

Dosažené limity stanovitelnosti připravené metody jsou řádově nižší, než kritické 

koncentrace uvedené ve směrnici. Metodu rentgenové fluorescenční spektrometrie pro 

stanovení obsahu kadmia a rtuti a metodu optické emisní spektrometrie pro stanovení obsahu 

olova lze pro potřeby rozhodování dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU 

použít. 

Při měření reálných vzorků byly zjištěny skutečné obsahy stanovovaných prvků 

menší, než jsou limity stanovitelnosti použitých metod. Obsahy olova, kadmia a rtuti 

ve vzorcích oceli byly řádově nižší než limity určení výše jmenovanou směrnicí  
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