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Abstrakt 

 Hlavním cílem této bakalářské práce je provedení výpočtů minerálního složení 

granitů a granodioritů nově navrženou metodou Chemické kvantitativní minerální analýzy 

(CQMA). Tato metoda je založena na výpočtu obsahů minerálů obsažených ve vzorku z: 

chemické analýzy (a), identifikace minerálů (b) a jejich krystalochemických vzorců (c). V 

úvodu bakalářské práce jsou uvedeny metody používané při určování minerálů, jako je 

křemen, plagioklas a živce v granitech a granodioritech a tomu jak tyto metody fungují. V 

další části bakalářské práce je uveden popis fungování programu CQMA a možnost jeho 

využití, k výpočtu minerálů z chemické analýzy nebo výpočtu z minerální analýzy. Ve 

vlastní části této práce jsou pak vypočtené obsahy minerálů v 30 vzorcích granitů a 

granodioritů, které jsou porovnávány s optickými analýzami provedenými na pracovišti 

Ústavu Geoniky. 

Klíčová slova: CQMA, optická chemická analýza, chemická analýza, křemen, plagioklas, 

živec 

Abstract 

 In the main part of this thesis is a calculation of the mineral composition of granites 

and granodiorite, newly proposed method for chemical quantitative mineral analysis 

(CQMA). This method is based on a calculation content of minerals present in a sample: 

from chemical analysis (a) identification of minerals (b), and their crystallochemical 

formulas (c). At the beginning of thesis are the methods used in the determination of 

minerals such as quartz, plagioclase, feldspar in granites and granodiorites and how these 

methods work. In the next part of the thesis is a description of the functioning of the 

program CQMA and the possibility of using to calculate minerals from the chemical 

analysis or calculation of minerals analysis. The private part of this work are then 

calculated the mineral content of 30 samples of granites and granodiorite and compared all 

results to the optical analyzes carried out in workplace Institute of Geonics. 

 Keywords: CQMA, optical chemical analysis, chemical analysis, quartz, 

plagioclase, feldspars 
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1 Úvod 

 Kvantitativní stanovování minerálních látek v horninách je obtížný a časově náročný 

úkol. Stanovení jednotlivých minerálů se většinou provádí za pomocí rentgenové difrakční 

analýzy (XRD) a optické analýzy. Všeobecně se ví, že výsledky z těchto metod nejsou příliš 

spolehlivé. Z tohoto důvodu byla použita na katedře chemie nově vypracovaná metoda 

Chemical quantitative mineral analysis (CQMA) k porovnání stávajících výsledků z optické 

analýzy.  

Cílem této práce je vyhodnotit a porovnat výsledky stanovení minerálních obsahů 

metodou CQMA a optickou analýzou pro 30 vzorků granitických hornin. 

2 Literární přehled 

2.1 Úvod k vyvřelým horninám 

 Předmětem této práce je minerální vyhodnocení vzorků granitických hornin. 

Magmatické hlubinné horniny vznikly tuhnutím magmatu. V zemské kůře magma tuhne buď 

ve větších hloubkách, nebo na povrchu za vzniku vyvřelých hornin. V hlubinách utuhlé 

horniny se nazývají hlubinné a na povrchu utuhlé horniny se nazývají výlevné. Tyto dva 

druhy se od sebe liší jak stavbou, tak i povahou a složením nerostů. Magma jako silikátová 

tavenina je hlavně tvořena devíti oxidickými formami prvků, kterými jsou SiO2, Fe2O3, FeO, 

MgO, CaO, K2O, Na2O. V tabulce 1. je uveden přehled vyvřelých hornin z nich hlubinné 

horniny jsou v této práci analyzovány. Ke všem typům vyvřelých hornin je v tabulce 1. 

uvedeno jejich minerální složení a jejich výskyt  především na území ČR a využití [1, 2]. 
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Tabulka 1. Přehled vyvřelých hornin [1]. 

Povaha plagioklasů Albit Oligoklas až andezín 

Zastoupení živců Alkalické živce 
K-živec ≥ 

plagioklas 

plagioklas ≥ K-

živec 
Jen plagioklas 

Horniny s 

podstatným 

množstvím 

křemene 

Hlubinná 

hornina 

ALKALICKÁ 

ŽULA 

ŽULA 

(GRANIT) 
GRANODIORIT 

KŘEMENNÝ 

DIORIT 

Žilná 

hornina 
- 

žulový 

porfyr 

žulový aplit 

a pegmatit 

granodioritový 

porfyrit 

křemenný 

dioritový 

porfyrit 

Výlevná 

hornina 

alkalický ryolit 

(křemenný 

keratofyr) 

ryolit 

(křemenný 

porfyr) 

ryodacit 

dacit 

(křemenný 

porfyrit) 

 

2.2 Hlubinné horniny s podstatným množstvím křemene 

 Tyto horniny obsahují podstatné množství křemene tz. více jak 10% z celkového 

množství součástí. Zde se vyskytují hlavně alkalické granity, granity, křemenné diority, 

granodiority. Existuje spousta klasifikací, které můžeme pro granitoidy použít. Klasifikace 

hornin nejsou vždy jednotné. Od roku 1972 využívá klasifikace podle Streckeisenova. Tato 

klasifikace se řídí skutečným kvantitativně-mineralogickým složením v objemových 

procentech. Ternární diagramy s vrcholy Q-A-P (křemen - alkalický živec - plagioklas) se 

používají pro minerály s obsahem do 90% světlých součástí. Mezi alkalické živce patří 

například ortoklas, albit, mikroklin a další.  Diagram s klasifikací podle Streckeisenova je 

zobrazen na obr. 1. Součet minerálů Q, A, P se vždy rovná 100. [1, 2, 3] 



12 

            

Obrázek 1. Ternární diagram Q-A-P podle Streckeisenova [3]. 

1a - kvarcolit (silexit); 1b - křemenem bohatý granitoid 

2 - alkalický granit 

3a - granit alfa; 3b - granit beta  

4 - granodiorit 

5 - tonalit 

6 - alkalický syenit; 6* - alkalický křemenný syenit 

7 - syenit; 7* - křemenný syenit 

8 - monzonit; 8* - křemenný monzonit 

9 - monzodiorit An < 50; 9* - křemenný monzodiorit An < 50 

10 - diorit An < 50; 10* - křemenný diorit 

2.2.1 Alkalické granity 

 Alkalické granity obsahují ze světlých minerálů jen alkalické živce a křemen. Z 

tmavých minerálů nejčastěji obsahují alkalický pyroxen nebo amfibol, může být přítomen i 

biotit. Tmavé minerály, ale nebývají přítomny o obsahu větším než 10%. Díky tomuto 

malému množství tmavých minerálu se alkalické žuly jeví jako bílošedé až světlešedé.[1, 2]. 

2.2.2 Granity 

 Tyto horniny se často označují jako granitoidy, nebo granitické horniny. Toto 

označení pochází z mezinárodního označení žuly tj. granit. Granitoidy jsou nejčastější 

horninou na zemském povrchu a tvoří velmi rozlehlá tělesa. Granitické horniny se mohou 

rozkládat na ploše až 50 000 m
2
 což je např. granitický masiv v Kalifornii. Největší granitický 

masív nacházející se na území České Republiky je Středočeský pluton, který zaujímá plochu 



13 

kolem 3200 m
2
. Středočeský pluton kromě granitické horniny obsahuje i horniny syenitické a 

gabroidní [1, 2]. 

 Biotitické granity obsahují více plagioklasu než K-živce, dokonce většinou plagioklas 

nad K-živcem převládá. Živcové krystaly zde nejčastěji dosahují velikosti 30 - 40 mm. 

Biotitické typy granitu se těží u Liberce na Krkonošsko-jizerském plutonu. Proto tento typ 

granitu označujeme jako Libereckou žulu, kterou můžete vidět na obr 2. Liberecká žula se po 

vyleštění jeví narůžověle, kvůli obsahu draselného-živce (K-živce), který bývá obklopen 

bílým oligoklasem. Další biotitické žuly jsou zajímavé třeba svou barevností. Je to třeba 

modrošedá žula nacházející se v Jesenickém masívu u Plzně anebo červené žuly nacházejících 

se v Železných horách [1,2]. 

 

 

 

 

 

 

 Granity biotiticko-muskovitické a muskoviticko-biotitické jsou v České Republice 

prakticky nejrozšířenější a bývají označovány jako dvojslídné granity. Tyto granity se 

vyskytují v několika masívech např. kladrubském, karlovarském a krkonošsko-jizerském, 

který se nachází západně od města Tanvald a proto granit nazýváme tanvaldským. Granity 

tanvaldského typu se vyznačují střední velikostí zrnitosti a bělošedou až světlešedou barvou a 

těží se pro všechny druhy keramických prací. Těží se třeba ve Světlé nad Sázavou, tento 

granit má šedý až žlutošedý odstín [1, 2]. 

2.2.3  Granodiority 

 Granodiority se na území ČR nachází hlavně ve středočeském plutonu a potom hlavně 

na území Slovenské Republiky v Tatrách. Typů těchto granodioritů je několik. Nejčastěji 

typem je biotitický typ následovaný amfibolicko-biotitickým a nejméně často vyskytujícím 

typem těchto granodioritických hornin je muskoviticko-biotitický. Granodiority se vyznačují 

stejnou zrnitostí a světlešedou barvou se zelenavým odstínem, který je způsobený přechodem 

chloritu z biotitu. Granodiority se využívají hlavně na hrubé kamenické práce [1] . 

Obrázek 2. Liberecká žula 
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2.3 Metody využívané ke stanovení minerálů 

 Ke stanovení minerálních fází se využívají následující metody a) Optické metody b) 

rentgenové difrakční analýzy c) mikroskopické analýzy a d) přepočty chemických analýz. 

2.3.1 Mikroskopické metody  

 Mikroskopy mohou být definovány jako optické soustavy, sloužící k pozorování 

malých objektů při určité možnosti zvětšení. Nejdůležitějším parametrem u mikroskopických 

metod je rozlišovací schopnost. Rozlišovací schopnost mikroskopické soustavy definuje 

schopnost mikroskopu rozlišit mezi dvěma detaily pozorovaného vzorku [4]. 

 Optické mikroskopy byly dlouhá desetiletí jediným používaným prostředkem pro 

zkoumání povrchů malých objektů. Světelné mikroskopy jsou zařízením, které je paralelně 

řazeno. Hlavními částmi optického mikroskopu je objektiv a okulár. Mikroskopy využívají 

různých objektivů, které mají různé přibližovací schopnosti a tvoří obraz. Okulár pouze 

zvětšuje obraz poskytnutý objektivem. Mechanická část optických mikroskopů se skládá z 

okuláru, čočky, analyzátoru, objektivu, otáčecího stolku, na kterém se nachází vzorek. Pod 

tímto stolkem se nachází kondenzor, který slouží k tomu, aby se světlo ze zdroje sbíhalo k 

pozorovanému předmětu. Před kondenzorem se ještě nachází clona a polarizátor světla. 

Nakonec mikroskop obsahuje zrcátko, kterým se směřují světelné paprsky na vzorek a zdroj 

světla [4, 5].  

 Mikroskopy využívají několik druhů záření. Pro elektronové mikroskopy je 

využívaným zářením svazek elektronů. Elektronové mikroskopy mají velikou rozlišovací 

schopnost. U SEM metody se rozlišovací schopnost pohybuje v rozmezí 3 - 10 nm. Jednotlivé 

mikroskopické metody mají různou rozlišovací schopnost, jak znázorňuje obr. 3 [4]. 

 Elektronové mikroskopy jsou podobné světelným mikroskopům. Rozdíl je hlavně v 

tom, že elektronový mikroskop využívá místo paprsku světla svazek elektronů, které 

urychluje pomocí elektrického pole a tím, že místo skleněné čočky je čočka 

elektromagnetická. Metody elektronových mikroskopů mají výhody v tom, že dosahují 

velkého zvětšení objektů, velkého rozlišení a ostrosti. Hlavní nevýhodou těchto mikroskopů 

býv vysoká pořizovací cena [4]. 
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Obrázek 3. Rozlišovací schopnost jednotlivých metod a rozsah použití zvětšujících 

mikroskopických zařízení [10]. 

 U elektronových mikroskopů se tedy vzorky ozařují proudem elektronů o vysoké 

energii (okolo stovek kV). Tyto vyzářené elektrony potom uvnitř vzorku prochází dvěma 

způsoby interakcí: a) pružným rozptylem a za b) nepružným rozptylem. Pro stanovování 

chemického složení se využívá právě nepružného rozptylu. Při tomto rozptylu primární 

elektrony interagují s elektronovým obalem vzorku a ztrácí energii, kterou předaly 

elektronům vázaným ve vzorku, které se tak dostanou do exitovaného stavu. Následné 

deexitace elektronů (RTG emise, emise Augerových elektronů atd..) umožňují mikroskopům 

obsahujícím různé spektrometry, spojit strukturní vzhled s informacemi o chemickém složení 

této látky [4]. 

Rastrovací elektronový mikroskop (REM) 

 REM mikroskop bývá často označovaný též jako Skenovací elektronové mikroskopy 

(SEM). Mikroskop SEM se využívá k zobrazení povrchům vzorků s větší tloušťkou. Jelikož 

elektrony pronikají do větší hloubky vzorku. SEM mikroskopy pracují tak, že primární 

elektronový paprsek skenuje povrch vzorku řádek po řádku a vytváří tak celkový obraz 

vzorku. Elektrony při tomto skenování interagují se vzorkem, při čemž vznikají další signály, 

které nesou třeba informaci o složení vzorku. Každý bod ve vzorku, jenž je ozářen primárním 

svazkem elektronům vybudí sekundární elektrony, zpětně odražené elektrony a taky dojde k 

charakteristickému rentgenovému záření, které nese informaci o chemickém složení vzorku. 

Podle zvoleného detektoru přítomného v elektronovém mikroskopu pak můžeme získávat ze 
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vzorku výsledky kvantitativní, kvalitativní nebo semikvantitativní analýzy. Na obr. 4 je 

zobrazena fotografie horniny pořízená skenovacím elektronovým mikroskopem [4, 6, 7, 8]. 

  

Obrázek 4. Fotografie horniny pořízené skenovacím elektronovým mikroskopem [4] 

2.3.2 Rentgenová difrakční analýza (XRD) 

 Rentgenová difrakce je specializovaná metoda pozorování základní strukturální 

vlastnosti krystalických materiálů. Metody analýz pomocí rentgenového záření se hojně 

využívá, hlavně kvůli tomu, že jeho vlnová délka se blíží meziatomovým vzdálenostem v 

krystalech. Vlnová délka rentgenového záření je velmi krátká a pohybuje se řádově 10
-10

m. 

Díky této vlastnosti rentgenového záření můžeme pozorovat rozptyl (difrakci) spolu s 

následným vzájemným ovlivňováním (tedy interferencí) záření při jeho vzájemném působení 

s elektrony v rovinách atomů tvořících pevnou látku. U Rentgenové difrakce se využívá 

pouze koherentního neboli pružného rozptylu. Takže při koherentních srážkách dochází pouze 

k rozkmitání elektronů krystalů. Rozkmitané elektrony mají stejnou vlnovou délku jako 

původní dopadající záření.  Rentgenová difrakce je tedy specializovaná metoda pozorování 

základní strukturálních vlastností krystalických materiálů. K difrakci rentgenového záření 

dochází podle Braggovy rovnice (rovnice 1), kterou lze odvodit podle obr. 3 [4, 7, 8, 9, 10, 

11]. 
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Obrázek 5. Schematické zobrazení interakce RTG záření v atomárních rovinách krystalů [4, 

9]. 

 Na obr. 5 jsou zobrazeny dvě mřížkové roviny, kde černé body znázorňují uspořádané 

atomy. Vzdálenost mezi mřížkovými rovinami se nazývá mezirovinná vzdálenost a je 

označena písmenem d. Těmito rovinami prochází dvě vlny rentgenového záření ve stejné fázi. 

Každá z těchto vln se odrazí na jedné mřížkové rovině. Tyto dvě vlny se musejí nacházet ve 

fázi. Když vzdálenost, kterou musí urazit vlna odrážející se od vzdálenější roviny (tedy druhé 

roviny) v celočíselném násobku dané vlnové délky rentgenového záření. Což je hodnota nλ. A 

jestliže mezirovinná vzdálenost je d. Tak z trigonometrie (což je věda zabývající se využitím 

goniometrických funkcí v trojúhelníku) plyne, že vzdálenost, kterou urazila druhá vlna je 

2dsinθ. Kde úhel θ je poloviční oproti difrakčnímu úhlu a proto jsou difrakční data měřena 

jako hodnoty úhlu 2θ. Takže, aby byly obě vlny ve stejné fázi, musí platit Braggova rovnice 

(1). Braggova rovnice je základem pro všechny metody využívající rentgenovou difrakci [4, 

9, 10, 11]. 

                     (1) 

Instrumentace rentgenové difrakční analýzy 

 Zařízení na rentgenovou difrakční analýzu se skládá ze zdroje rentgenového záření, 

monochromatizátoru rentgenového záření a detektoru. 

 Zdroj pro RTG záření pro difrakční metody slouží rentgenové lampy tzv. rentgenky 

(obr 6). Rentgenové lampy jsou tvořeny dvěma elektrodami. Katoda je z wolframového 

vlákna stočeným do spirály a žhavená elektrickým proudem. Wolframová spirála uvolňuje 

elektrony, které dopadají na anodu. Anoda je kovová destička vyrobená z mědi, molybdenu, 

 sin2dn
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kobaltu nebo železa. Vlnová délka rentgenového záření závisí na daném kovu, ze kterého je 

anoda vyrobena [4, 10]. 

 

Obrázek 6. Schéma rentgenové lampy chlazené vodou [10]. 

 Z prostoru uvnitř rentgenové lampy mezi katodou a anodou jsou odstraněny všechny 

plyny, aby nedocházelo k ionizaci těchto plynů a zpomalování elektronů ve svazku.  Naprostá 

většina energie elektronů se v rentgenové lampě přeměňuje na tepelnou energii, proto musí 

být lampy chlazeny [4, 10].  

 Monochromatizátor slouží k úpravě svazku rentgenového záření. Při rentgenové 

analýze je důležité, aby svazek záření byl co nejdokonaleji monochromatický. Dnes se 

používají ještě 2 typy zařízení pro monochromatizaci a to absorpční filtry nebo krystalové 

monochromátory [4, 10]. 

 Absorpční filtry jsou pro každý druh rentgenky jiné. Například pro rentgenku s 

anodou z molybdenu je vhodným filtrem tenká kovová fólie z niklu. Absorpční filtry oddělují 

charakteristické záření od rušivého spojitého záření. Záření, které projde filtrem z vhodné 

kovové fólie odstraňující rušivé záření a lze jej tedy považovat za monochromatické [6,10]. 

 Krystalový monochromátor je umístěn do primárního, nebo případně difraktovaného 

(sekundárního) svazku. Pokud je tento monochromátor umístěn do difraktovaného svazku, tak 

je schopen eliminovat i případně vznikající fluorescenční záření. Krystalové monochromátory 

mají nevýhodu v tom, že snižují intenzity svazků záření [4, 10]. 

 Detektorů existuje několik druhů. Zde se proto zmíním jen o pár detektorech, jako je 

Geigerův-Müllerův detektor, nebo polovodičový detektor. Geigerův-Müllerův detektor patří 

mezi ionizační detektory, to jsou trubice naplněné plynem a dvěma elektrodami. Při detekci 

rentgenového záření se plyn v trubici ionizuje a bývá přitahován k elektrodám. To snižuje 

potenciál elektrod a vzniká na nich ionizační proud, který je detekován. Polovodičové 

detektory jsou podobné ionizačním detektorům pouze s tím rozdílem, že je zde plyn nahrazen 

polovodičem. Polovodičové detektory mají výhodu z důvodu nízké ionizační energie, která 
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umožňuje lepší rozlišení energie než u ionizačních detektorů. Polovodičové detektory pracují 

za velmi nízkých teplot, proto musí být chlazeny dusíkem na teplotu nižší než 80K, aby 

nedošlo ke vzniku nosiče náboje tepelnou cestou, ale pouze dopadajícími fotony 

rentgenového záření [4, 10, 12]. 

Kvalitativní stanovení z dat rentgenové difrakční analýzy 

 Výstupem měření z rentgenové difrakce bývá pak difraktogram (obr. 7), který je 

charakteristický pro každou krystalickou látku, čehož se využívá pro kvalitativní analýzu. 

Difrakční záznam je sjednocením jednotlivých difrakčních záznamů, které jsou v 

analyzovaném vzorku přítomny. Jednotlivé difrakční linie potom slouží k identifikaci 

minerálů. Identifikace se provádí srovnáním hodnot získaných z vlastní analýzy a sbírky 

rentgenometrických dat [10, 11]. 

 

 

Obrázek 7. Reprezentativní rentgenový difraktogram s názvy minerálů.(Q –Křemen, M.F - 

Mikrolin, O.F - Ortoklas, K - Kyanit, H - Hematit, M - Magnetit, C - Kalcit) [11]. 
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Kvantitativní stanovení z dat rentgenové difrakční analýzy 

 Citlivost kvantitativní rentgenové analýzy se velmi liší podle povahy materiálu, který 

zkoumáme. Kvantitativní stanovení u rentgenové difrakční analýzy se potom provádí na 

základě dvou metod a) metodě vnějšího standardu b) metodě vnitřního standardu [10, 13]. 

 Metoda vnějšího standardu 

 Výpočet metody vnějšího standardu provádíme tak, že předpokládáme, že se 

stanovovaný vzorek (směs) skládá aspoň ze dvou fází a to fáze 1 a fáze 2, kdy hmotností podíl 

fáze 1 je m1. A difrakční linie fáze 1 má intenzitu o velikosti I1 ve směsi. Jako vnější standard 

je pak (I1)0 což bývá intenzita té samé linie fáze 1 v difraktogramu akorát čisté fáze. Z poměru 

těchto intenzit můžeme potom určit hmotnostní podíl m1 pro první fázi ve směsi. Tudíž 

dostaneme rovnici 2 [10, 13]. 

                          (2) 

kde: 
**,  jsou hmotnostní absorpční koeficienty fáze 1 a směsi [10, 13]. 

 Metoda vnitřního standardu 

 Metodu vnějšího standardu není možné použít pro směsi, které obsahují více než 2 

fáze. Pro tyto případy se tedy používá pro kvantitativní stanovení z dat rentgenové difrakční 

analýzy metody vnitřního standardu. Analyzovanou fázi je tedy znovu označena indexem 1 a 

pro přidávaný standard použijeme například index S. Poté k vzorku, který má neznámý 

hmotnostní podíl m1 stanovované složky, přidáme známé množství vnitřního standardu mS. Z 

následného změření intenzit I1 a IS, můžeme určit hmotnostní podíl první složky podle vztahu 

3 [10, 13]. 

                        (3)  

kde K, je konstantou úměrnosti [6,13]. 

2.3.3 Spektrometry s Fourierovou transformací (FTIR) 

 Infračervená spektroskopie se obvykle používá pro analýzu organických látek. Ale lze 

ji použít i pro určení minerálních fází. FTIR spektrometry se od normálních infračervených 

spektrofotometrů odlišují tím, že neobsahují disperzní prvek, a tudíž u nich nedochází k 

rozkladu záření. Tento disperzní prvek je nahrazen interferometrem, který umožňuje skládání 

záření. KBr-FTIR metodou se označuje metoda, při níž se vzorek smíchá s bromidem 

draselným v různých poměrech (1:10, 1:20, atd..). Ovšem lze použít i jinou látku (např. 
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dusičnan amonný). Metody pomocí infračerveného záření se hodí pro doplnění dat získaných 

pomocí rentgenové difrakční analýzy. Nejčastěji se využívá střední infračervená oblast tj. 2,5 

- 50 µm, což odpovídá 4000 - 200 cm
-1

. Výhodou metod FTIR je, že analýza je poměrně 

rychlá, a stačí malé množství vzorku a lze jí kvantitativně analyzovat i vícesložkové systémy. 

Navíc citlivost FTIR metody lze zvýšit použitím kyvet s vícenásobným odrazem, čímž se 

zvýší absorpční dráha [4, 7, 8, 10, 12, 14]. 

 FTIR spektrometry mají oproti klasickým rozptylovým přístrojům jisté výhody. 

Těmito výhodami je, že FTIR spektrometry nerozkládají záření na jednotlivé vlnočty, ale 

ponechává záření celé, takže nedochází k energetické ztrátě jako u rozptylových přístrojů. 

Další výhodou bývá doba proměřování vzorku. Tato doba je mnohonásobně kratší než u 

klasických disperzních (rozkladových) přístrojů. FTIR přístroje proměřují spektrum během 

časového úseku při pohybu pohyblivého zrcadla. Tento pohyb trvá maximálně pár desítek 

vteřin. Tohoto se využívá k tomu, že vylepšíme vykreslené spektrum několikanásobným 

opakováním. Toto opakování má třeba u reflexní techniky 256 cyklů. Ovšem FTIR přístroje 

mají i nevýhody jako je například to, že se jedná pouze o jedno paprskové zařízení a dokážou 

analyzovat pouze analyzovaný vzorek nebo srovnávací vzorek, který musí být proměřen jako 

první. Ilustrativní zařízení FTIR zobrazuje obr. 8 [4, 10]. 

 

Obrázek 8. Ilustrace FTIR zařízení Nicolet IS10 [15]. 

Princip infračervené spektroskopie 

 Principem metod založených na infračerveném záření je absorpce tohoto záření 

molekulami analyzovaných látek. Infračervené záření má nižší energii a větší vlnovou délku 

než ultrafialové a viditelné spektrum záření. Infračervená oblast se dělí na 3 oblasti, z nichž 
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nejdůležitější je střední oblast tj. 4000 až 200 cm
-1

. Energie infračerveného záření není 

dostatečná, aby vyvolávala změnu elektronových stavů, takže způsobuje pouze vibrační a 

případně rotační změny stavů molekul. U metody kde se využívá infračervených spekter, se 

sleduje závislost absorbance na vlnočtu absorbovaného záření. Spektrum je pásové a 

odpovídá různým typům přechodů. Ilustrativní ukázku infračerveného spektra můžeme vidět 

na obr. 9 [10, 12, 14] 

 

Obrázek 9. Infračervené spektrum FTIR metody pro vybrané minerály křemen, dolomit, kalcit 

[15]. 

 Při rotaci molekula rotuje kolem svého těžiště. Tento stav má, ale v analytické chemii 

pouze malý význam. Vibraci zato lze popsat u jednoduchých dvou atomových molekul, jako 

dvě kuličky spojené pružinou, které se natahuje a smršťuje. Tuto vibraci, při které se mění 

délka vazby, se nazývá vibrací valenční a vibrace kdy se mění vazebný úhel, nazýváme 

vibrací deformační [10, 12]. 

  

Instrumentace FTIR zařízení  

 Infračervené spektrofotometry jsou složené z několika základních komponentů.  Mezi 

tyto komponenty patří zdroje záření, místa pro vzorek, monochromátor, který je u FTIR 

zařízení nahrazen interferometrem a detektoru záření [4, 10, 12, 14]. 
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Obrázek 10. Schéma FTIR spektrofotometru [5]. 

 Popis funkce zařízení FTIR podle obr. 10. Záření vycházející ze zdroje dopadá na 

polopropustný dělič, kde se rozdělí na dvě části. První část paprsků se od děliče odrazí 

směrem na pevné zrcadlo, kde se znovu paprsek odrazí zpět k děliči paprsků. Zatím co druhá 

část paprsku ze zdroje projde přes polopropustný dělič a odrazí se od pohyblivého zrcadla 

zpět k děliči. Zde se obě části znovu setkají a dojte k interferenci. Pokud jsou tyto paprsky ve 

stejné fázi pak, dojde k jejich zesílení. Jak se postupně mění vzdálenost posuvného zrcadla od 

děliče paprsků, tak se mění i vlnové délka zesíleného záření. Záření pak prochází přes vzorek 

v kyvetě. Signál, který projde vzorkem se poté zpracovává pomocí Fourierovy transformace 

na absorpční infračervené spektrum viz. obr. 11 [4, 10, 12]. 

 

 

Obrázek 11. Převod interferogramu na absorpční spektrum [4]. 

 Jako zdroj záření bývá využita tyčinka z karbidu křemíku tzv. globar. Lze použít 

ovšem i jiné materiály například určité keramické materiály anebo určité směsi oxidů kovů. 

Tyto tyčinky se žhaví elektrickým proudem na teploty přesahující 1000°C. Při těchto 

teplotách tyto zdroje vyzařují spojité spektrum s maximální energií v infračerveném spektru. 

Toto záření poté prostupuje vzorkem [4, 10, 12]. 
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 Vzorek se lisuje do formy tzv. bromidových tablet. Vzorek připravujeme tak, že k 

200mg bromidu draselného (KBr) se přidá několik miligramů vzorku, tuto vzniklou směs 

pomeleme a zhomogenizujeme. Z upravené a zhomogenizované směsi vyrobíme pomocí lisu 

tabletu. Tablety obsahující vzorek a KBr se pak použijí k analýze na infračervené  FTIR 

spektrometru. Bromid draselný pro výrobu tablet je vyžíhán a musí proto být uchováván v 

exsikátoru, aby u něj nedocházelo k pohlcování vzdušné vlhkosti [4, 10]. 

 U FTIR metody využíváme DTGS detektory. DTGS detektory využívají 

pyroelektrického jevu. Takže při absorpci záření se změní teploty materiálu, ze kterého je 

detektor, tím se změní jeho polarita, což vyvolá elektrický náboj. Takže výsledkem pohlcení 

záření detektorem je vyvolání elektrického proudu, který detekujeme [4, 10, 12]. 

Vyhodnocení FTIR metody 

 Infračervené metody se využívají ke kvalitativní i kvantitativním stanovením. 

Nejčastěji se tato zařízení využívají právě k identifikaci různých organických či 

anorganických látek. Případné kvantitativní informaci u FTIR metody lze získat z intenzit 

absorpčních pásů pomocí Lamber-Beerova zákona (rovnice 4) a pomocí metody kalibrační 

křivky [10, 12]: 

           (4)  

kde A je absorbance, ε je molární absorpční koeficient (dm
3.

mol
-1.

cm
-1

), l je optická dráha 

záření ve vzorku (cm) a c je molární koncentrace absorbující složky (mol
.
dm

-3
) [10, 12]. 

2.3.4 Srovnání výše uvedených metod a CQMA  

 Starší metody rentgenové difrakce využívají identifikaci jednotlivých izolovaných linií 

stanovované minerální fáze a tu porovnávají s linií standardu. Tento způsob stanovení 

minerálních fází má ovšem řadu nedostatků. Novější typy analýzy používají místo 

jednotlivých izolovaných linií, absolutní intenzity difrakčních linií, které jsou vypočteny za 

použití známých dat z databází. Dostupné databáze nemusí být vždy kompletní. Velmi často 

tyto databáze nezahrnují všechny minerály obsažené ve vzorku, tento problém je zejména u 

vzorků z jílových minerálů. Nedostatky těchto analýz jsou proto řešeny analýzou pomocí 

Rietveldovy techniky. Tato metoda je jednou z nejnovějších a nejvíce přesných metod řešení 

kvantitativní minerální fáze za použití rentgenové práškové difrakční analýzy. Rietveldova 

metoda XRD je založena na srovnání naměřených a modelovaných difrakčních obrazců 

strukturních dat. Analýza Rietveldovou technikou využívá k výpočtům celkové profily všech 

clA  
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difrakčních pásů. Pomocí vhodných algoritmů se strukturní modely upravují tak, aby bylo 

docíleno co nejlepší shody s naměřenými výsledky. Moderní difraktometry společně se 

softwarem umožňuje kombinaci Rietveldovy techniky a techniky základních parametrů [7, 8, 

13, 16, 17, 18, 19]. 

 Ke kvantitativní minerální analýze se kromě XRD metod používají také 

mikroskopické metody nebo analýza pomocí FTIR metody (infračervená spektroskopie s 

Fourierovou transformací) [6, 7, 8, 14].   

 Použití optických metod ke kvantitativnímu stanovení minerálů bývá komplikováno 

několika faktory. Těmito faktory může být například podobnost optických vlastností 

některých minerálů, srůsty minerálů anebo rozložení jednotlivých částí minerálu ve vzorku. Z 

tohoto důvodu musíme u kvantitativní analýzy pomocí optických metod zajistit velké 

množství výbrusů, které nám zajistí reprezentativnost analýzy. K optické analýze minerální 

látek se používá nejčastěji REM analýza častěji označována jako SEM analýza (Skenovací 

(rastrovací) elektronová mikroskopie). Tato metoda je sice finančně a časově náročnější, ale v 

poslední době díky zdokonalování přístrojového hardwaru a vývoji nových metod analýzy 

obrazu, můžeme rozlišování textur a měření SEM zkrátit až na jednu hodinu pro jednodušší 

analýzy, které dříve trvaly někdy i mnoho hodin. Moderní nástroje nejenže zvyšují přesnost a 

rychlost této optické analýzy, ale taky přispívají k automatizaci celého měření. Moderní SEM 

analýzy jsou založeny na úzké integraci BSE (back-scattered electrons - zpětně odražených 

elektronů) obrazu a rentgenové analýzy. Rychlost pořízení zobrazení a vysoká rozlišovací 

povaha zobrazení BSE se tedy kombinuje s přesnou identifikační schopností rentgenové 

analýzy, tak aby byla tato mikroskopická metoda optimalizována. Ale jak bylo zmíněno výše, 

stále se jedná o časově a finančně velmi náročnou metodu analýzy minerálních látek [6, 7, 

20]. 

 Dalšími metodami jsou přepočty chemických analýz na obsah minerálů. Jednou z 

těchto metod je CQMA metoda, která vznikla na katedře chemie[7, 13, 21]. 

3 CQMA metoda  

 Chemická kvantitativní analýza (Chemical Quantitative Mineral Analysis) neboli ve 

zkratce CQMA je metodou založenou na přepočtu chemické analýzy hornin za pomocí 

kvalitativní minerální analýzy a krystalochemických vzorců identifikovaných minerálů 

pomocí soustavy lineárních rovnic. Pro výpočty lze využít minerální databáze s 

krystalochemickými vzorci, která je součástí programu CQMA. Tyto umožňují výpočty jak 



26 

minerálů s konstantními krystalochemickými vzorci jako křemen, draselný živec a vápenec, 

tak i minerálů, jejichž vzorce obsahují izomorfně zaměněné prvky (např. jílové minerály). 

Metoda CQMA má možnost 2 postupů při výpočtu. Při postupu 1 se kvantitativně stanovení 

obsahy minerálů (MA) ve vzorku, určené pomocí rentgenové difrakce, FTIR nebo optické 

metody přepočítávají na chemickou analýzu. Při postupu 2 se celková chemická analýza 

(CHA) použije pro výpočet kvantitativního obsahu minerálů v analyzovaném vzorku. Tato 

varianta taky umožňuje kombinovaný výpočet kvantitativních minerálních procent s procenty 

vybraných minerálů, které byly určeny už jinou metodou například XRD, FTIR nebo opticky. 

Pro každou variantu výpočtu musíme mít identifikovány minerální fáze, znát jejich a 

krystalochemické vzorce. Obě varianty výpočtu jsou schematicky znázorněny na obr. 12 [7, 

13]. 

 

Obrázek 12. Schéma CQMA metody. 1 - výpočet chemické analýzy ze známých minerálů, 2 - 

Výpočet minerální analýzy z vložených dat celkové chemické analýzy [14]. 

3.1 Varianta 1 

Jak bylo řečeno pro variantu 1 je pro výpočet chemické analýzy nutno mít k dispozici 

kvalitativní stanovení minerálů (obr. 12). Stanovení provádíme XRD metodou, optikou 

metodou nebo FTIR metodou. Druhým krokem je určení krystalochemických vzorců 

minerálů. Tento krok není problematický u křemičitanů, fosforečnanů nebo různých oxidů, 

které na rozdíl od jílových minerálů mají jednoduché krystalochemické vzorce. Jejich 
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krystalochemické vzorce se pak stanovují metodou elektronového mikroskopu. Výpočet 

chemické analýzy pak lze vyjádřit obecnou soustavou rovnic (5)   

                      (5) 

kde (ci)calc je vypočítávané procento i-tého oxidu prvku ve vzorku nerostu, ci,j je hmotnostní  

procento i-tého oxidu prvku v j-té minerální fázi, wj je stanovené procento j-tého minerálu  ve 

vzorků horniny, m je počet vypočítávaných minerálů. Hmotnostní podíl i-tého oxidu prvku v 

j-té minerální fázi (ci.j) se vypočte z krystalochemického vzorce j-tého minerálu [7, 13]. 

3.2 Varianta 2 

 Varianta 2 je opačná k variantě 1 (obr. 12), neboť výsledkem je výpočet minerální 

analýzy z chemické analýzy. V prvním kroku stanovíme chemickou analýzu vzorku minerálu 

(CHA) a v dalším kroku identifikujeme jednotlivé minerály. Stejně jako u varianty 1 

vybereme nebo stanovíme krystalochemické vzorce jednotlivých minerálů. Dalším krokem je 

výpočet minerální analýzy (obsahu minerálů wj) za použití optimalizačního postupu, který je 

definován rovnicí (6).  

                (6) 

kde (ci)exp je procentuální podíl oxidu i-tého prvku ve vzorku, který je určený celkovou 

chemickou analýzou, wj je vypočtený obsah j-tých minerálů ve vzorku horniny a n počet 

oxidů prvků v celkové chemické analýze použité k výpočtu. Další podmínkou pro výpočet je, 

že nm [7, 13]. 

 Předposledním krokem je pak zpětný přepočet minerální analýzy (MA) na chemickou 

analýzu z vypočtených obsahů minerálů. V případě, že tato vypočtená chemická analýza se 

liší od stanovené chemické analýzy, je nutná oprava nebo doplnění vstupních dat a opakovaný 

výpočet minerálních fází. [7, 13] 

3.3 CQMA program 

 CQMA program je uživatelsky přívětivý a nevyžaduje žádnou instalaci a lze ho 

používat i když je uložen na přenosném médiu (paměťovém disku USB). V této kapitole bude 

popsána práce s programem CQMA pomocí několika obrázků s vysvětlivkami. 

 Výběr možnosti výpočtu zobrazuje obr. 13. Pro výpočet je možno zvolit ze tří typů 

výpočtů a ty jsou:  
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 1) Výpočet 1, který slouží k výpočtu chemické analýzy, pokud jsou k dispozici data z 

minerálních analýz a jsou převedena z objemových procent na procenta hmotnostní. Tento 

výpočet bude předveden později. 

 2) Výpočet 2 LS (least squares - metoda nejmenších čtverců), který slouží k výpočtům 

dat z chemické analýzy. 

 3) Výpočet 2 NNLS (non-negative least squares - metoda nezáporných nejmenších 

čtverců), výpočet 2 NNLS se využívá, pokud při metodě LS, dojde k zápornému vyhodnocení 

některého z požadovaných minerálů.  

 

 

Obrázek 13. Výběr výpočtu 

 

Výpočet 2ls nebo výpočet 2nnls   

 Na obr. 14 jsou zvýrazněná a číselně označená pole. Do pole číslo 1 jsou zadávána 

data z chemické analýzy, přičemž pole 2 označuje celkovou sumu této chemické analýzy. 

Dalším krokem po zadání dat z chemické analýzy je zvýrazněné označení (3) jednotlivých 

identifikovaných minerálů, které budou počítány z dat chemické analýzy. Pokud není 

požadovaný minerál přítomen v databázi programu CQMA tak se využije pole označeného 

jako 4 (VOLITELNÝ 1, 2 atd.), které je spojeno se zvýrazněným polem označeným číslem 5. 

Do tohoto pole se vpisují jednotlivé složky krystalochemického vzorce v oxidické formě. 
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Posledním zvýrazněným polem označeným číslem 6, které slouží k pevnému zadání hodnoty 

obsahu minerálu. Toto pole slouží k pevnému zadání hodnoty minerální analýzy (MA) daného 

minerálu, využijeme ho tehdy, je-li jisté, že ve vzorku je opravdu přítomen daný minerál o 

známém množství (tj. byl např. stanoven jinou spolehlivou metodou). 

 

Obrázek 14.  Vložení vstupních dat pro výpočet 2ls nebo výpočet 2 nnls   

 

 Po zvolení výpočtu, program CQMA vypočítá minerální analýzu (MA) ze zadaných 

dat (horní část tabulky obr. 15), přepočtená chemická analýza (CHA_calc) z vypočtených 

minerálních (MA) dat, která jsou uvedená ve spodní části tabulky (Obr. 15).  
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Obrázek 15. Výsledná minerální a přepočtená chemická analýza 

Výpočet 1 

 Program CQMA je také schopný přepočíst minerální složení vzorku na chemickou 

analýzu. Tento výpočet byl již uveden v popisu k variantě 2 ls a 2 nnls (viz výše). Samostatná 

varianta 1 slouží k přepočtu obsahu minerálů, které byly stanoveny jinými metodami (např. 

optickou nebo XRD). Nový datový vstupní formulář se nachází na obr. 16.  

 

Obrázek 16. Data pro výpočet CHA (výpočet 1). 
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 Po zadání dat minerální analýzy, volby identifikovaných minerálů a jejich 

krystalochemických vzorců výpočet 1 přepočte data na vypočtenou celkovou chemickou 

analýzu vzorku (obr. 17). V této tabulce se nachází přepočtená chemická analýza (v červeném 

poli), jednotlivé minerály s jejich krystalochemickými vzorci a kvantitativními daty minerálů.  

 

Obrázek 17. Přepočtená chemická analýza z minerální analýzy 

4 Naměřené výsledky 

4.1 Vstupní data pro výpočet obsahu minerálů metodou CQMA  

 Vstupní data pro kvantitativní stanovení minerálních fází ve vzorcích granitů a 

granodioritů byla převzata od pracovníků Ústavu geoniky AV ČR. Tato data obsahují 

chemickou analýzu (CHASK) vzorků (tabulka 2), identifikované minerály ve vzorku (tabulka 

3) a krystalochemické vzorce jednotlivých identifikovaných minerálů (tabulka 4). 
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Tabulka 2. Chemická analýza (CHASK) vzorků granitoidů. 

Vzorky 
Chemické složení [%] 

Suma 
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO K2O Na2O P2O5 SO3 S

2- 
Cl

-
 CO2 Cr2O3 SO4

2- 

13298/A 68,4 0,47 14,5 3,06 0,06 0,69 2,14 6,4 3,1 0,16 - 0,03 0,02 - - - 99,03 

13309/A 68,6 0,48 14,8 3,23 0,05 0,64 1,64 7,2 2,85 0,15 - 0,02 0,03 - - - 99,69 

13310/A 69,1 0,36 15 2,66 0,04 0,51 1,69 7 3,16 0,16 - 0,01 0,03 - - - 99,72 

13 658 58 0,88 14,9 6,9 0,13 3,5 6,6 5,7 2,3 0,46 - 0,05 0,07 - - - 99,49 

13 659 66,9 0,51 15,3 2,15 0,03 1,63 1,62 7,3 3,42 0,34 - 0,02 - - - - 99,22 

13 661 67,6 0,45 15,7 3,62 0,06 0,85 4,5 2,94 3,59 0,14 - 0,04 0,03 - - - 99,52 

13 662 61,2 0,79 14,7 4,26 0,08 3,1 4,6 7,6 2,34 0,65 - 0,07 0,02 - 0,03 - 99,44 

13 663 58 0,94 15,5 7,2 0,14 3,17 5,9 5,3 2,75 0,42 - 0,05 0,04 - - - 99,41 

13 664 69,9 0,31 14,3 3,33 0,08 0,66 3,6 2,46 3,77 0,11 0,06 - 0,02 - - - 98,60 

13 665 56,7 1,12 15,1 8,3 0,15 3,35 6 5,7 2,51 0,44 - 0,08 0,05 - - - 99,50 

13 666 63,3 0,74 15,5 4,6 0,08 2,54 3,41 5,9 3,05 0,37 - 0,04 0,01 - - - 99,54 

13 667 61,6 0,66 15,5 5,3 0,11 2,48 4,9 5,4 3,15 0,39 - 0,02 0,03 - - - 99,54 

13 668 61,5 0,86 15,1 5,5 0,09 2,69 4,41 6 2,88 0,43 - 0,04 0,02 - - - 99,52 

13 771 57,1 0,97 15,5 7,4 0,14 3,96 5,7 5,7 2,35 0,55 - 0,06 0,07 - 0,02 0,03 99,55 

13 772 59,6 0,84 15,3 6,1 0,12 2,86 5,4 6 2,65 0,44 0,08 - 0,06 - 0,02 0,03 99,50 

13 773 57,6 1,1 16,3 6,6 0,09 3,7 5,4 5,4 2,71 0,52 - 0,05 0,06 - - 0,02 99,55 

13 774 59,3 1,06 16 6,1 0,09 3,57 4,09 6,1 2,63 0,45 - 0,11 0,02 - 0,01 0,02 99,55 

13 819 57,8 1,19 16,2 6,7 0,09 4,28 4,26 5,7 2,55 0,54 - 0,1 0,04 - - - 99,45 

13 820 65,5 0,62 15,2 3,8 0,07 2,25 3,1 5,9 2,79 0,32 - 0,05 0,01 - - - 99,61 

13 821 58,2 1,08 13,6 5,9 0,1 5,4 4,14 8 1,93 1,01 - 0,13 0,02 - - - 99,51 

13 822 62,3 0,76 25,2 5,4 0,09 2,7 4,17 6 2,45 0,39 - 0,03 0,03 - - - 109,52 

13 823 65,5 0,49 16,5 2,77 0,06 1,73 4,02 3,39 4,8 0,27 - 0,01 0,02 - - - 99,56 

13 987 68,6 0,34 17,0 2,11 - 0,82 1,01 6,60 2,86 0,38 0,02 - 0,02 0,5 - 0,5 100,76 

13 989 68,4 0,33 16,7 1,97 - 0,63 1,02 7,20 2,86 0,36 - - - 0,5 - 0,5 100,47 

13 990 68,9 0,31 16,4 1,99 - 0,56 0,97 7,10 2,94 0,37 - - - 0,5 - 0,5 100,54 

13 991 69,7 0,29 15,9 1,80 - 0,51 0,98 6,90 3,11 0,35 - - - 0,5 - 0,5 100,54 

13 992 69,8 0,3 15,7 1,86 - 0,53 1,02 7,00 3,04 0,37 - - - 0,5 - 0,5 100,62 

13 993 69,7 0,32 16,0 2,07 - 0,53 1,03 7,00 2,77 0,30 - - - 0,5 - 0,5 100,72 

13 994 70,3 0,26 15,4 1,93 - 0,41 1,37 6,50 3,23 0,15 - - - 0,5 - 0,5 100,55 

13 995 69,7 0,29 15,8 1,90 - 0,53 0,95 7,20 2,95 0,31 - - - 0,5 - 0,5 100,63 
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Tabulka 3. Identifikované minerály v jednotlivých vzorcích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: znaménkem (+) jsou označeny minerály přítomné ve vzorku; znaménkem (-) jsou označeny minerály nepřítomné ve vzorku. 

Vzorek Křemen Ortoklas 
Plagioklas 

Muskovit Biotit Chlorit 
Obecný 

Amfibol 
Apatit Pyroxen Andalusit 

Albit Oligoklas Andesín 

13298/A + + + - + - + + - + - - 

13309/A + + - + + - + + - + - - 

13310/A + + - + + - + + - + - - 

13 658 + + - + + - + + + + - - 

13 659 + - - + + - + - - + - - 

13 661 + - - + + - + + - + - - 

13 662 + + - + + - + - - + - - 

13 663 + + - - + - + - + + + + 

13 664 + + - - + - + + + + - - 

13 665 + + - - + - + + + + - - 

13 666 + + - + + - + + - + - - 

13 667 + + - + + - + - + + - + 

13 668 + + - + + - + + + + - + 

13 771 + + - + + - + + + + - - 

13 772 + + - - + - + + + + - + 

13 773 + + - - + - + + + + + + 

13 774 + + - + + - + + - + - - 

13 819 + + - - + - + + + + - + 

13 820 + + - - + - + + + + - + 

13 821 + + - + + - + + + + + - 

13 822 + + - - + - + + + + - + 

13 823 + + - + + - + + + + - + 

13 987 + + + + - + + + - - - - 

13 989 + + + + - + + - - + - + 

13 990 + + + + - + + - - + - + 

13 991 + + - + + + + + - + - - 

13 992 + + - + + + + - - + - + 

13 993 + + - + - + + + - + - - 

13 994 + + + + - + + - - + - + 

13 995 + + - + + + + - - + - - 
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Tabulka 4. Krystalochemické vzorce minerálů. 

Název Minerálu Vzorec 

Křemen SiO2 

Ortoklas 0.50·(K2O)·1/2·(Al2O3)·3·(SiO2) 

Albit 6.00·(SiO2)·1.00·(Al2O3)·1.00·(Na2O) 

Plagioklas 

CaO = 0,00 0.50·(Na2O)·    0.50·(Al2O3)·    3.00·(SiO2) 

CaO = 0,05 0.47·(Na2O)·0.05·(CaO)·0.53·(Al2O3)·2.95·(SiO2) 

CaO = 0,10 0.45·(Na2O)·0.10·(CaO)·0.55·(Al2O3)·2.90·(SiO2) 

CaO = 0,30 0.35·(Na2O)·0.30·(CaO)·0.65·(Al2O3)· 2.70·(SiO2) 

CaO = 0,50 0.25·(Na2O)·0.50·(CaO)·0.75·(Al2O3)· 2.50·(SiO2) 

Muskovit 
(0.435·(K2O)0.035·(Na2O))[0.715·(Al2O3)·0.025·(Fe2O3)·0.09· 

(FeO)·0.5·(MgO)·0.02·(TiO2)]·3.39·(SiO2)·0.305·(Al2O3)·(H2O) 

Biotit 
2.71·(SiO2)·0.1·(TiO2)·0.735·(Al2O3)·2.31·(Fe2O3)·0.01·(FeO)· 

0.28·(MgO)·0.02·(CaO)·0.01·(Na2O)·0.44·(K2O)·1.0·(H2O
+
) 

Chlorit 4.00·(SiO2)·0.25·(Al2O3)·6.00·(MgO)·4·(H2O
+
) 

Obecný Amfibol 7·(SiO2)·1·(Al2O3)·4·(MgO)·2·(CaO)·1·(H2O
+
) 

Apatit Ca3(PO4)3 

Pyroxen 2·(SiO2)·1·(MgO)·1·(CaO) 

Andalusit 1·(SiO2)·1·(Al2O3) 

 

4.2 Vypočtené obsahy minerálů metodou CQMA  a metodou optické analýzy. 

 Minerální analýza (MA) byla vypočtena metodou CQMA z výše uvedených vstupních 

dat (tabulky 2, 3 a 4). Tyto vypočtené obsahy minerálů v hmotnostních procentech jsou 

uvedeny v tabulce 5. V následující tabulce 6 jsou uvedeny obsahy minerálů stanovené na 

pracovišti Ústavu Geoniky v Ostravě metodou optické analýzy. 
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Tabulka 5. Vypočtená minerální analýza (MA) metodou CQMA. 

Vzorek 
Křemen Ortoklas Albit Plagioklas Biotit Chlorit Apatit Obecný Amfibol Pyroxen Andalusit Muskovit 

[hmot. %] 

13298/A 23,5 35,1 14,4 17,6 5,7 1,7 0,9 - - - - 

13309/A 23,8 39,5 - 28,2 6,1 1,6 0,0 - - - - 

13310/A 24,0 38,5 - 30,3 5,0 1,3 0,0 - - - - 

13 658 21,7 25,8 - 31,1 13,1 - 3,4 - - - - 

13 659 17,5 41,4 - 33,3 4,2 - 1,0 - - - - 

13 661 25,8 14,9 - 48,9 6,8 2,0 1,6 - - - - 

13 662 16,2 39,7 - 25,0 7,9 6,8 3,3 - - - - 

13 663 19,6 23,9 - 35,5 13,6 - 2,7 - - - - 

13 664 32,1 11,9 - 46,1 6,2 1,6 0,8 - - - - 

13 665 16,5 25,7 - 34,1 15,7 - 3,8 - - - - 

13 666 16,2 31,4 - 36,0 8,6 5,7 2,0 - - - - 

13 667 21,6 26,2 - 36,3 10,0 - 2,0 - - - - 

13 668 18,2 30,0 - 29,6 10,2 3,2 1,5 5,9 - - - 

13 771 18,0 26,6 - 33,3 14,0 - 2,9 - - - - 

13 772 14,3 30,3 - 28,1 11,4 - 0,7 7,7 5,4 - - 

13 773 10,7 26,7 - 30,6 12,3 - 0,9 16,4 0,7 - - 

13 774 14,4 30,9 - 31,0 11,4 6,0 1,1 3,9 - - - 

13 819 11,4 28,8 - 31,7 12,5 5,7 1,0 7,8 - - - 

13 820 22,6 31,4 - 32,3 7,1 5,1 0,7 0,0 - - - 

13 821 11,1 41,2 - 6,9 11,0 - 0,0 26,7 0,0 - - 

13 822 8,9 31,9 - 30,6 10,1 0,6 1,0 11,8 - 14,6 - 

13 823 23,4 16,2 - 49,3 5,2 4,0 0,1 0,0 - - - 

13 987 23,1 37,6 - 29,2 4,1 - 0,1 - - 4,7 - 

13 989 20,1 32,8 7,7 21,2 3,4 - 0,5 - - - 14,9 

13 990 21,7 33,3 - 29,3 3,5 - 0,0430 - - - 12,2 

13 991 23,4 33,1 - 29,8 3,2 - 0,0 - - - 10,3 

13 992 23,9 33,7 - 28,8 3,3 - 0,1 - - - 10,1 

13 993 26,0 34,1 - 26,2 3,8 - 0,2 - - - 9,2 

13 994 24,3 31,3 7,6 23,6 3,4 - 0,5 - - - 9,3 

13 995 23,0 41,9 - 30,7 3,7 - - - - - - 
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Tabulka 6. Referentní data optické analýzy. 

 Vzorek 
Křemen Ortoklas Albit Plagioklas Biotit Chlorit Apatit 

Obecný 

Amfibol 
Pyroxen Andalusit Muskovit 

ΣHmot.% 

[Hmot. %] 

13298/A 24,9 35,2  33,0 6,8 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 100 

13309/A 25,9 36,2  30,0 7,9 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 100 

13310/A 23,0 44,1  25,1 7,9 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 100 

13 658 26,6 22,2  36,6 14,5 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 100 

13 659 27,0 24,5  45,1 3,4 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 100 

13 661 32,9 14,7  48,0 4,5 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 100 

13 662 26,8 32,2  30,9 10,1 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 100 

13 663 27,6 19,3  37,5 15,6 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 100 

13 664 30,9 17,6  48,1 3,4 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 100 

13 665 24,5 10,6  48,2 16,7 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 100 

13 666 24,5 10,6  48,2 16,7 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 100 

13 667 24,8 19,4  45,7 10,1 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 100 

13 668 23,6 25,1  31,6 10,0 2,0  7,8 0,0 0,0 0,0 100 

13 771 28,7 21,4  38,7 11,2 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 100 

13 772 27,3 8,6  47,9 9,9 0,0  5,1 1,2 0,0 0,0 100 

13 773 23,5 25,0  30,5 21,1 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 100 

13 774 19,6 28,8  32,5 12,2 3,0  3,9 0,0 0,0 0,0 100 

13 819 21,7 30,0  33,7 14,5 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 100 

13 820 24,8 28,2  38,8 5,6 0,0  2,6 0,0 0,0 0,0 100 

13 821 18,5 32,7  11,2 8,4 0,0  25,7 3,4 0,0 0,0 100 

13 822 11,6 32,2  34,9 9,8 0,0  11,5 0,0 0,0 0,0 100 

13 9823 22,9 21,5  48,9 6,8 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 100 

13 987 34,7 31,1  24,9 3,4 0,0  0,0 0,0 5,9 0,0 100 

13 989 32,9 28,3  27,0 3,4 0,0  0,0 0,0 0,0 8,4 100 

13 990 28,9 32,3  28,0 4,5 0,0  0,0 0,0 0,0 6,3 100 

13 991 37,0 33,4  25,1 3,4 0,0  0,0 0,0 0,0 1,1 100 

13 992 33,7 31,1  21,9 5,6 0,0  0,0 0,0 2,4 5,2 100 

13 993 38,0 34,4  23,1 3,4 0,0  0,0 0,0 0,0 1,1 100 

13 994 36,0 34,3  24,1 2,3 0,0  0,0 0,0 1,2 2,1 100 

13 995 36,1 39,4  21,1 3,4 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 100 
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5 Vyhodnocení naměřených výsledků 

5.1 Srovnání stanovených obsahů minerálů metodou CQMA s optickou 

metodou. 

 

Vypočtené (metoda CQMA) a naměřené (optická metoda) obsahy minerálů jsou uvedeny 

v tabulce 7.  

 

Tabulka 7. Data pro srovnání obsahů MA optické metody a CQMA. 

Vzorky 
Křemen Ortoklas Plagioklas Biotit 

CQMA Optika CQMA Optika CQMA Optika CQMA Optika 

13298/A 23,5 24,9 35,1 35,2 17,6 33,1 5,7 6,8 

13309/A 23,8 25,9 39,5 36,2 28,2 30,0 6,1 7,9 

13310/A 24,0 23,0 38,5 44,1 30,3 25,1 5,0 7,9 

13 658 21,7 26,6 25,8 22,3 31,1 36,6 13,1 14,5 

13 659 17,5 27,0 41,4 24,5 33,3 45,1 4,2 3,4 

13 661 25,8 329 14,9 14,7 48,9 48,0 6,8 4,5 

13 662 16,2 26,80 39,7 32,2 25,0 30,9 7,9 10,1 

13 663 19,6 27,6 23,9 19,3 35,5 37,5 13,6 15,6 

13 664 32,1 30,9 11,9 17,6 46,1 48,1 6,2 3,4 

13 665 16,5 24,5 25,7 10,6 34,1 48,2 15,7 16,7 

13 666 16,2 24,5 31,4 10,6 36,0 48,2 8,6 16,7 

13 667 21,6 24,8 26,2 19,4 36,3 45,7 10,0 10,1 

13 668 18,2 23,6 30,0 25,1 29,6 31,6 10,2 10,0 

13 771 18,0 28,7 26,6 21,4 33,3 38,7 14,0 11,2 

13 772 14,3 27,3 30,3 8,6 28,1 47,9 11,4 9,9 

13 773 10,7 23,5 26,7 25,0 30,6 30,5 12,3 21,1 

13 774 14,4 19,6 30,9 28,9 31,0 32,5 11,4 12,2 

13 819 11,4 21,7 28,8 30,0 31,7 33,7 12,5 14,5 

13 820 22,6 24,8 31,4 28,2 32,3 38,8 7,1 5,6 

13 821 11,1 18,5 41,2 32,7 6,9 11,2 11,0 8,4 

13 822 8,9 11,6 31,9 32,2 30,6 34,9 10,1 9,8 

13 823 23,4 22,9 16,2 21,5 49,3 48,9 5,2 6,8 

13 987 23,1 34,7 37,6 31,1 29,2 24,9 4,1 3,4 

13 989 20,1 18,5 32,8 32,7 21,2 11,2 3,4 8,4 

13 990 21,7 32,9 33,3 28,3 29,3 27,0 3,5 3,4 

13 991 23,4 28,9 33,1 32,3 29,8 28,0 3,2 4,5 

13 992 23,9 37,0 33,7 33,4 28,8 25,1 3,3 3,4 

13 993 26,0 33,7 34,1 31,2 26,2 21,9 3,8 5,6 

13 994 24,3 38,1 31,3 34,4 23,6 23,1 3,4 3,4 

13 995 23,0 36,0 41,9 34,3 30,7 24,1 3,7 2,3 

Poznámka: obsahy všech minerálů jsou uvedeny v hm.%. 



38 

Původně stanovené obsahy minerálů optickou metodou (data převzata z Ústavu Geoniky) 

jsou uvedeny v objemových procentech. Za účelem porovnání obou metod (výsledky 

z CQMA analýzy jsou uvedeny v hmot. %) byly obsahy optické analýzy přepočteny z 

objemových procent na procenta hmotnostní (viz tabulka 6 a 7).  K tomuto účelu byl použit 

vzorec 7.  
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Pro přepočet objemových procent na hmotnostní procenta je nutné znát také hustotu 

jednotlivých minerálů. Jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce 8. 

Tabulka 8. Hustoty minerálů. 

Hustota 

(ρ) 
Křemen Ortoklas Andalusit Chlorit Plagioklas 

Obecný 

Amfibol 
Biotit Muskovit Pyroxen 

g
.
cm

-3
 2,65 2,6 3,15 2,7 2,66 3,5 3 2,8 3,28 

 

 V následné tabulce 9 je uveden vzorový příklad přepočtu  obj.% na hmot. %. Vzorový 

přepočet je proveden pro hypotetickou horninu obsahující křemen, ortoklas, plagioklas a 

biotit. K výpočtu byly použity hustoty uvedené v tabulce 8.  

Tabulka 9. Vzorový přepočet obj% na hmot. %. 

Minerály 
Σ 

Křemen Ortoklas Plagioklas Biotit 

Objemová % 

32,0 45,0 22,0 1,0 100 

Hmotnostní % 

32,2 44,4 22,2 1,2 100 

     

 

 Porovnání obsahů minerálů stanovených CQMA metodou a optickou analýzou 

(tabulka 7) je graficky znázorněno na obr. 18  
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Obrázek 18. Grafické srovnání jednotlivých minerálů CQMA a optické analýzy. 

 Z grafických závislostí (obr. 18) a z dat uvedených v tabulce 7 vyplývá, že obsahy 

vypočtené metodou CQMA mají výrazně nižší obsahy křemene, plagioklasu, biotitu a vyšší 

obsahy ortoklasu v porovnání s obsahy zjištěnými optickou analýzou. Tyto rozdíly jsou 

u některých vzorků značné. Na příklad u křemene jsou maximální rozdíly až 14%, u 

plagioklasu 17%, ortoklasu 16% a biotitu 10%. 

5.2 Porovnání vypočtených CHA z minerálů stanovených CQMA a opticky se 

skutečnou CHASK  

 

Data minerální analýzy přepočtená na chemickou analýzu (tabulka 10) z optické metody 

byla porovnávána se skutečnou chemickou analýzou, ze které jsou prováděny výpočty 

minerálního složení vzorků CQMA metodou. Obsahy minerálů zjištěné CQMA metodou byly 

pak zpětně přepočteny na chemickou analýzu (tabulka 10), pro porovnání všech metod. 
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Tabulka 10. Data zpětně přepočtené MA na CHA metody CQMA. 

Vzorky 
Chemické složení [%] 

Suma 
SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO MgO CaO K2O Na2O P2O5 H2O S

2- 
Cl

-
 CO2 Cr2O3 SO4

2- 

13298/A 68,34 0,07 14,61 3,08 - 0,81 1,95 6,28 2,92 0,39 0,36 - - - - - 98,81 

13309/A 68,60 0,07 14,95 3,25 - 0,76 1,78 7,04 2,29 0,00 0,36 - - - - - 99,1 

13310/A 69,10 0,06 15,17 2,67 - 0,65 1,92 6,82 2,46 0,00 0,30 - - - - - 99,15 

13 658 58,00 0,15 15,41 7,00 - 0,21 5,67 5,15 1,47 1,57 0,34 - - - - - 94,97 

13 659 66,90 0,05 15,34 2,24 - 0,07 1,53 7,25 3,36 0,45 0,11 - - - - - 97,3 

13 661 67,60 0,08 15,70 3,64 - 0,96 3,98 2,94 3,98 0,75 0,43 - - - - - 100,06 

13 662 61,20 0,09 15,08 4,24 - 2,99 3,88 7,19 1,74 1,50 1,06 - - - - - 98,97 

13 663 58,00 0,16 15,90 7,30 - 0,22 5,19 4,87 2,05 1,26 0,36 - - - - - 95,31 

13 664 69,90 0,07 14,37 3,35 - 0,79 3,37 2,39 3,75 0,38 0,37 - - - - - 98,74 

13 665 56,70 0,18 15,48 8,41 - 0,26 4,92 5,29 2,38 1,72 0,41 - - - - - 95,75 

13 666 63,30 0,10 15,56 4,61 - 2,50 2,97 5,84 3,15 0,89 0,93 - - - - - 99,85 

13 667 61,60 0,12 15,84 5,38 - 0,17 4,48 5,03 2,30 0,89 0,26 - - - - - 96,07 

13 668 61,50 0,12 15,39 5,50 - 2,66 4,19 5,69 2,02 0,70 0,79 - - - - - 98,56 

13 771 57,10 0,16 15,83 7,53 - 0,23 5,05 5,35 1,92 1,32 0,37 - - - - - 94,86 

13 772 59,60 0,13 15,47 6,12 - 2,73 5,50 5,82 1,79 0,33 0,47 - - - - - 97,96 

13 773 57,60 0,14 16,42 6,62 - 3,57 5,49 5,27 2,13 0,41 0,69 - - - - - 98,34 

13 774 59,30 0,13 16,17 6,10 - 3,46 4,05 5,92 1,97 0,50 1,13 - - - - - 98,73 

13 819 57,80 0,15 16,27 6,70 - 4,15 4,31 5,62 2,20 0,48 1,21 - - - - - 98,89 

13 820 65,50 0,08 15,34 3,80 - 2,23 3,10 5,75 2,25 0,32 0,82 - - - - - 99,19 

13 821 58,20 0,13 13,93 5,89 - 5,47 4,28 7,64 0,49 0,00 0,88 - - - - - 96,91 

13 822 62,30 0,12 25,20 5,42 - 2,76 4,11 6,00 2,49 0,46 0,60 - - - - - 109,46 

13 823 65,50 0,06 16,81 2,76 - 1,75 4,20 3,06 3,42 0,06 0,63 - - - - - 98,25 

13 987 68,60 0,05 17,00 2,17 - 0,07 1,29 6,60 2,73 0,04 0,11 - - - - - 98,66 

13 989 68,40 0,10 16,63 1,98 - 0,81 1,15 7,28 2,98 0,21 0,76 - - - - - 100,3 

13 990 68,90 0,09 16,40 2,00 - 0,67 1,27 7,10 2,80 0,02 0,64 - - - - - 99,89 

13 991 69,70 0,08 15,96 1,81 - 0,57 1,27 6,84 2,84 0,01 0,55 - - - - - 99,63 

13 992 69,80 0,08 15,77 1,87 - 0,56 1,29 6,92 2,75 0,05 0,54 - - - - - 99,63 

13 993 69,70 0,06 16,07 2,10 - 0,12 1,21 6,93 2,52 0,08 0,51 - - - - - 99,3 

13 994 70,30 0,08 15,44 1,94 - 0,52 1,29 6,45 3,16 0,24 0,51 - - - - - 99,93 

13 995 69,70 0,04 15,70 1,96 - 0,06 1,94 7,31 2,50 0,00 0,10 - - - - - 99,31 
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Tabulka 11. Tabulka chemických analýzy přepočtených z MA stanovených optickou metodou, CQMA a původní chemickou analýzou (CHASK). 

Vzorky 
SiO2 [hmot%] Al2O3 [hmot%] CaO [hmot%] K2O [hmot%] Na2O [hmot%] Fe2O3 [hmot%] 

Optika CQMA CHASK Optika CQMA CHASK Optika CQMA CHASK Optika CQMA CHASK Optika CQMA CHASK Optika CQMA CHASK 

13298/A 68,58 68,34 68,40 15,97 14,61 14,50 2,77 1,95 2,14 6,37 6,28 6,40 2,29 2,92 3,10 3,63 3,08 3,06 

13309/A 69,45 68,60 68,60 14,94 14,95 14,80 1,90 1,78 1,64 6,60 7,04 7,20 2,45 2,29 2,85 4,24 3,25 3,23 

13310/A 68,60 69,10 69,10 15,15 15,17 15,00 1,59 1,92 1,69 7,94 6,82 7,00 2,04 2,46 3,16 4,24 2,67 2,66 

13 658 63,99 58,00 58,00 16,58 15,41 14,90 4,48 5,67 6,60 4,64 5,15 5,70 1,73 1,47 2,30 7,78 7,00 6,90 

13 659 72,97 66,90 66,90 14,78 15,34 15,30 1,35 1,53 1,62 4,35 7,25 7,30 4,35 3,36 3,42 1,82 2,24 2,15 

13 661 72,57 67,60 67,60 15,08 15,70 15,70 3,03 3,98 4,50 2,75 2,94 2,94 3,90 3,98 3,59 2,42 3,64 3,62 

13 662 68,01 61,20 61,20 15,20 15,08 14,70 2,60 3,88 4,60 6,05 7,19 7,60 2,15 1,74 2,34 5,43 4,24 4,26 

13 663 64,62 58,00 58,00 15,86 15,90 15,50 3,92 5,19 5,90 4,21 4,87 5,30 2,17 2,05 2,75 8,36 7,30 7,20 

13 664 72,34 69,90 69,90 15,53 14,37 14,30 3,03 3,37 3,60 3,19 2,39 2,46 3,91 3,75 3,77 1,18 3,35 3,33 

13 665 63,37 56,70 56,70 16,57 15,48 15,10 4,06 4,92 6,00 2,80 5,29 5,70 3,35 2,38 2,51 8,93 8,41 8,30 

13 666 65,26 63,30 63,00 15,30 15,56 15,50 2,57 2,97 3,41 2,80 5,84 5,90 4,23 3,15 3,05 8,93 4,61 4,60 

13 667 65,73 61,60 61,60 17,20 15,84 15,50 4,30 4,48 4,90 3,90 5,03 5,40 2,90 2,30 3,15 5,41 5,38 5,30 

13 668 65,31 61,50 61,50 15,19 15,39 15,10 3,79 4,19 4,41 4,84 5,69 6,00 2,16 2,02 2,88 5,37 5,50 5,50 

13 771 66,72 57,10 57,10 16,10 15,83 15,50 4,04 5,05 5,70 4,29 5,35 5,70 2,23 1,92 2,35 6,01 7,53 7,40 

13 772 65,73 59,60 59,60 16,44 15,47 15,30 5,52 5,50 5,40 2,05 5,82 6,00 3,04 1,79 2,65 5,32 6,12 6,10 

13 773 62,38 57,60 57,60 14,96 16,42 16,30 2,58 5,49 5,40 5,50 5,27 5,40 2,13 2,13 2,71 11,29 6,62 6,60 

13 774 62,89 59,30 59,30 16,14 16,17 16,00 3,60 4,05 4,09 5,62 5,92 6,10 2,07 1,97 2,63 6,55 6,10 6,10 

13 819 64,22 57,80 57,80 16,04 16,27 16,20 2,84 4,31 4,26 5,96 5,62 5,70 2,35 2,20 2,55 7,79 6,70 6,70 

13 820 68.282 65,50 65,50 16,41 15,34 15,20 3,61 3,10 3,10 5,11 5,75 5,90 2,69 2,25 2,79 3,01 3,80 3,80 

13 821 63,42 58,20 58,20 13,10 13,93 13,60 5,38 4,28 4,14 6,05 7,64 8,00 0,78 0,49 1,93 4,50 5,89 5,90 

13 822 61,90 62,30 62,30 17,07 25,20 25,20 3,80 4,11 4,17 6,04 6,00 6,00 2,84 2,49 2,45 5,28 5,42 5,40 

13 823 66,82 65,50 65,50 17,66 16,81 16,50 4,10 4,20 4,02 4,04 3,06 3,39 3,39 3,42 4,80 3,62 2,76 2,77 

13 987 73,64 68,60 68,60 15,52 17,00 17,00 1,06 1,29 1,01 5,47 6,60 6,60 2,33 2,73 2,86 1,81 2,17 2,11 

13 989 73,41 68,40 68,40 13,96 16,63 16,70 1,15 1,15 1,02 5,86 7,28 7,20 2,57 2,98 2,86 1,90 1,98 1,97 

13 990 71,82 68,90 68,90 14,50 16,40 16,40 1,19 1,27 0,97 6,38 7,10 7,10 2,65 2,80 2,94 2,48 2,00 1,99 

13 991 75,26 69,70 69,70 13,00 15,96 15,90 1,59 1,27 0,98 5,96 6,84 6,90 2,05 2,84 3,11 1,83 1,81 1,80 

13 992 72,65 69,80 69,80 14,21 15,77 15,70 0,94 1,29 1,02 6,15 6,92 7,00 2,08 2,75 3,04 3,06 1,87 1,86 

13 993 76,25 69,70 69,70 12,39 16,07 16,00 0,98 1,21 1,03 6,13 6,93 7,00 2,17 2,52 2,77 1,83 2,10 2,07 

13 994 75,56 70,30 70,30 13,39 15,44 15,40 1,02 1,29 1,37 6,16 6,45 6,50 2,26 3,16 3,23 1,24 1,94 1,93 

13 995 75,51 69,70 69,70 12,64 15,70 15,80 1,12 1,94 0,95 6,87 7,31 7,20 1,85 2,50 2,95 1,83 1,96 1,90 

Průměrná 

hodnota 
66,30 64,29 64,29 15,23 15,97 15,82 2,80 3,22 3,32 5,13 5,92 6,09 2,57 2,49 2,92 4,25 4,57 4,22 
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Obrázek 19. Porovnání chemických analýz jednotlivých metod se skutečnou chemickou 

analýzou. 

 

 Výsledky všech chemických analýz uvedené v tabulce 11 byly použity k porovnání. 

Na obr. 19 jsou přepočtené chemické analýzy z minerálů stanovených CQMA a optickou 

analýzou porovnány se skutečnou chemickou analýzou.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Závislosti na obr. 19 jsou znázorněny pro SiO2, Al2O3, CaO, K2O, Na2O, Fe2O3, které 

jsou hlavní složky oxidů stanovených minerálů. Z grafů na obr. 19, vyplývá, že vyjma Na2O 

ostatní oxidy vypočtené metodou CQMA zcela souhlasí s oxidy ze skutečných chemických 
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analýz. Přepočtené oxidy z optických minerálních analýz však vykazují velký rozptyl a 

s vypočtenými analýzami se značně liší.  

 Průměrné hodnoty ze všech stanovených chemických analýz jednotlivých metod 

(tabulka 11) a skutečné chemické analýzy (CHASK) byly vyneseny do sloupcových grafů na 

obrázku 20.  Grafy ukazují rozdíly mezi oxidy stanovenými z jednotlivých chemických 

analýz. Stejně jako u předchozího obr. 19, se průměrné obsahy vybraných oxidů stanovené 

metodou CQMA přibližuje oxidům stanovených skutečnou chemickou analýzou (CHASK). 

Rozdíl lze zde opět pozorovat pouze u výsledků Na2O. Naopak oxidy SiO2 a Fe2O3 jsou vyšší 

a oxidy Al2O3 a CaO a K2O jsou u optické chemické analýzy nižší. 

 

Obrázek 20. Sloupcový graf průměrných hodnot CHA jednotlivých metod. 

 



44 

6 Závěr 

  

 V této bakalářské práci bylo analyzováno 30 vzorků granitů. K těmto vzorkům byla 

dostupná data (Ústav Geoniky) skutečných chemických analýz, identifikovaných minerálů a 

jejich krystalochemických vzorců. Z těchto dat se nezávislou metodou CQMA vypočetla 

minerální analýza, jež byla následně srovnána s optickou analýzou. Jejich výsledkem bylo 

zjištění, že je zde značný rozdíl mezi obsahy minerálů stanovených metodu CQMA a 

optickou metodou.  

Další srovnání těchto metod proběhlo po přepočtu minerálních analýz stanovených 

metodou CQMA a optickou analýzou na chemické analýzy. Takto přepočtené chemické 

analýzy byly porovnávány se skutečnými chemickými analýzami. Z jejich srovnání 

vyplynulo, že metoda CQMA se ve většině případů velmi přibližuje skutečné chemické 

analýze, zatím co metoda optické analýzy vykazuje značné odchylky od skutečné chemické 

analýzy.  

 Na základě tohoto porovnání však není možné rozhodnout, která z metod pro 

stanovení minerálů poskytuje správnější výsledky. Aby tak bylo možno učinit, je nutné tato 

data doplnit ještě XRD a SEM výsledky kvantitativních minerálních analýz, stejně tak jako je 

nutné provést kvalitní kontrolní chemické analýzy. Předpokládá se, že tyto práce budou 

provedeny v magisterské diplomové práci.  
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SEZNAM ZKRATEK 

CQMA - chemická kvantitativní minerální analýza 

FTIR - infračervený spektrometr s Fourierocou transformací 

CHA - chemická analýza 

MA - minerální analýza 

REM/SEM - Rastrovací (skenovací) elektronová mikroskopie 

XRD - rentgenová difrakční analýza 

SiO2 - oxid křemíku (oxid křemičitý) 

Fe2O3 - oxid železa (oxid železitý) 

FeO - oxid železa (oxid železnatý) 

MgO - oxid hořčíku (oxid hořečnatý) 

CaO - oxid vápníku (oxid vápenatý) 

K2O - oxid draslíku (oxid draselnatý) 

Na2O - oxid sodíku (oxid sodný) 


