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Abstract 
 Various instruments are used for more rapid and operational control analysis of 
materials from their production in metallurgical factories. X-ray fluorescence spectrometer is 
one of the most efficient tools for refractory material analyses on bases of iron, silicon, 
aluminum, calcium, magnesium oxides, and metals, as well. Possibility of sample component 
analysis in the range from ppm to tens of percents in various matrices, as well as non- 
conductive materials, is one of the unquestionable advantages of X-ray fluorescence 
spectrometry. X-ray instruments are well equipped with computer software that processes data 
from the instrument very quickly and transforms them to desired final quantity (e.g. ppm, %).  
Besides multivariable regression methods that are common part of every X-ray spectrometer, the 
standardless method software may be utilized, for example software UniQuant, QuantAs, etc. 
Miscellaneous chemical composition of metallurgical materials causes real problem for 
preparation of the samples that are analyzed. Pre-preparation of samples will prolong time of 
analysis, but the interpretation of results will be easier at the same time. In metallurgical 
laboratories are analyzed iron-ore materials (e.g. raw materials and semi-products) and 
refractories mainly and for that reason CRM materials based on iron, silicon and aluminum 
oxides were selected for the testing procedure of these software programs. Semi-quantitative X-
ray analysis can be applied in determination of the main component concentrations in samples 
for which not many CRM materials exist, for example blast furnace sludges, dusts, etc. 
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Abstrakt 
 K rychlejší a operativnější analýze materiálů z výrobního procesu se nyní v 
chemických laboratořích hutních podniků používají nejrůznější analytické přístroje. Rentgenový 
fluorescenční spektrometr je jedním z výkonných přístrojů pro analýzu materiálů na bázi oxidů 
železa, křemíku, hliníku, vápníku a hořčíku, stejně jako kovů. Mezi nesporné výhody rentgenové 
fluorescenční spektrometrie patří možnost analýzy jednotlivých složek vzorku v obsahu od 
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několika ppm do desítek procent v nejrůznějších matricích, stejně jako možnost analýzy 
nevodivých materiálů. Přístroje jsou vybaveny počítači se softwarem, který je schopen velmi 
rychle zpracovat data z přístroje a převést je na požadovanou výstupní veličinu (např. ppm, %). 
Vedle běžných multivariabilních výpočetních programů, které jsou součástí každého 
rentgenového spektrometru, je možno použít výpočty pomocí tzv. bezstandardní metody. Mezi 
takové programy patří například softwarové programy UniQuant, QuantAs, aj. Různorodé 
složení hutních materiálů působí potíže při přípravě vzorků k analýze. Předběžná příprava 
vzorků prodlouží dobu analýzy, ale zároveň zjednoduší interpretaci výsledků. Největší důraz se 
v hutních laboratořích klade na analýzu železnorudných materiálů (surovin a meziproduktů) a 
žáruvzdorných materiálů, a proto byly pro testování těchto bezstandardních softwarových 
programů  použity CRM materiály na bázi oxidů železa a SiO2, Al2O3. Semikvantitativní 
rentgenovou analýzu je možné využít při stanovení koncentrací základních složek vzorků, pro 
které neexistuje mnoho CRM materiálů, např. kaly, odprašky, atd. 

 
 

1. Úvod 
 Rentgenová spektrometrie je v současné době dosti rozšířenou analytickou metodou. 
Mezi její nesporné výhody patří možnost stanovení složek v obsazích od několika ppm do 
desítek procent v nejrůznějších matricích, stálost povrchu vzorku během ozařování, možnost 
volby doby analýzy a poměrně jednoduchá a rychlá příprava vzorků [1]. Nevýhodou oproti 
jiným analytickým metodám jsou problémy při stanovení lehkých prvků a vyšší pořizovací 
náklady vlnově disperzních rentgenových fluorescenčních spektrometrů. Programy pro 
bezstandardovou (nebo semikvantitativní) analýzu jsou volitelným softwarovým vybavením 
rentgenového přístroje a fungují jen se softwarovým klíčem. Na některých pracovištích jsou 
vzhledem k různorodosti analyzovaných materiálů a nedostupnosti CRM používány pouze 
semikvantitativní programy, jinde jsou doplňkovým řešením. Pokud je k dispozici referenční 
materiál (RM) s podobným složením jako neznámý vzorek, je možno RM využít jako „typový 
standard“ a  pomocí semikvantitativního programu provést analýzu. 

 
   

2. Experimentální část - přístrojové vybavení 
 Analýzy byly prováděny simultánně sekvenčním rentgenovým fluorescenčním 
spektrometrem ARL 9800XP (Thermo Fisher Scientific, Švýcarsko). Přístroj je vybaven RTG 
lampou s Rh anodou, 16 monochromátory (zařízení pro analýzu jednotlivých prvků simultánně) 
– Si, Mg, Al, Ca, Fe, Ti, Ni, Cu, K, Mn, P, S, Zn, Na, Cr, Pb a sekvenčním zařízením (tzv. 
goniometr), které umožňuje analyzovat další prvky pomocí výběru vhodného úhlu 2Θ 
(odpovídajícímu zvolené analytické čáře daného prvku) na různých dovolených kombinacích 
krystal/detektor. Podmínky na RTG lampě jsou pro většinu běžných analytických programů 
nastaveny na 40 kV, 70 mA. Zároveň se goniometr využívá k semikvantitativní analýze – 
softwarové programy UniQuant 5 a QuantAs [2].  

 
 

3. Semikvantitativní analýza  
 V hutních laboratořích se analyzují nejen materiály, ke kterým existují certifikované 
referenční materiály, ale také mnoho hutních vzorků, o jejichž složení předem není mnoho 
informací. Pro analýzu těchto vzorků lze využít softwarové vybavení přístroje ARL 9800XP, 
semikvantitativní programy QuantAs (umožňuje analýzu neznámých vzorků na základě 
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výpočtu fundamentálních parametrů) a UniQuant 5. Oba programy jsou upraveny speciálně pro 
konkrétní typ přístroje s určitým vybavením krystaly a detektory v osazení goniometru. 
 Pro zjištění možnosti analýzy zvláštních neznámých vzorků byly vybrány referenční 
materiály odprašků z hutní výroby (SX62-03, SX62-04, DH62-07 - výrobce Dillinger 
Hüttenwerke, NSR), byly připraveny odlitím na misku a analýzy z programů UniQuant 5 a 
QuantAs byly porovnány. Vzorky byly předem vysušeny (105ºC) a pak také vyžíhány při 
teplotě 550ºC. Pro měření byly použity tavené perly připravené z původních a vyžíhaných 
vzorků, lisované vzorky připraveny z původního vzorku. Doba tavení vzorků byla 3-15 min. pod 
PtAu víčkem při teplotě 1000 -1200ºC tak, aby byl vzorek v tavenině dokonale homogenizován. 

 
 

3.1  Příprava vzorků pro semikvantitativní analýzu 
 Zvláštní pozornost je třeba věnovat přípravě vzorků. Nejrozšířenější jsou dnes v praxi 
metody přípravy oxidických vzorků pro RTG analýzy  lisováním nebo tavením. Cílem přípravy 
vzorku k analýze je získat homogenní vzorek o vhodných mechanických vlastnostech a také 
potlačit vlivy rušící rtg. analýzu –velikost částic, mineralogické složení a meziprvkové  
ovlivnění [3]. Není možné použít vzorky připravené jednofázovou metodou tavení (tzn. 
analytický vzorek se promíchá s tavidlem, popř. s oxidovadlem, roztaví v muflové nebo 
vysokofrekvenční peci a nechá se v PtAu kelímku [4] pod víčkem vychladnout) - spektrální čáry 
zlata ruší stanovení některých prvků. Proto je třeba připravovat vzorky odlitím na PtAu misku, 
tzv. dvoufázové tavení, a analyzovat perly v kazetách s otvorem o průměru 29 mm. Tyto vzorky 
mají dostatečný povrch a ředění je možné zachovat, popř. měnit podle potřeby. Byl zvolen 
poměr tavidla:vzorku 14:1, popř. 10:1. Poměr by měl být zvolen tak, aby všechny prvky 
přítomné v analyzovaných materiálech mohly být homogenně převedeny tavením do 
boritanového tuhého roztoku a přesnost stanovení i stopových koncentrací prvků byla    
přijatelná [5]. K tavení byla použita eutektická směs (33,5% metaboritan lithný a 66,5 % 
tetraboritan lithný). 
 Vzorek se převede tavením do tuhého roztoku, čímž se zároveň homogenizuje. 
Nepominutelnou výhodou je pouze malé množství vzorku (0,50 – 1,00 g), potřebné k přípravě 
taveného vzorku. Tavenina musí zakrýt celou plochu odlévací misky, a musí být proto 
dostatečně rychle přelita ihned po tavení z tavícího kelímku do nahřáté misky. Když se tavenina 
ochladí (asi 1-2 min.) je možno misku chladit stlačeným vzduchem. Jinak může dojít v tavenině 
k pnutí a perla praskne.  
 U vzorků, které se špatně rozpouštějí, popř. obsahují kovový podíl, se používá jako 
přísada tavení oxidační činidlo (např. oxid jodičný). Pokud by se použil dusičnan amonný jako 
oxidační činidlo, ve vytaveném vzorku by nezůstala síra. Vzorky, které obsahují větší množství 
organických látek, by se měly předem vyžíhat při 500-550ºC [6]. Vzorky ocelárenských 
odprašku a materiálů obsahujících kovový podíl se doporučuje oxidovat před tavením 
s tavidlem.  
 Vzorky, které se obecně taví při vyšší teplotě (1200ºC) – např. s vyšším obsahem 
Al 2O3 nebo MgO, SiO2, Fe2O3, Cr2O3, aj. je nutno připravovat tavením po stejnou dobu jako 
CRM tak, aby se zajistil stejný úbytek tavidla tavením se vzorkem. Přídavkem malého množství 
halogenidů (HI, HBr, KI, NaI, apod.) se zajistí lepší přelití taveniny z kelímku, zejména u 
vzorků s vyšším obsahem Fe, Cr, Cu, Co.  
 Přípravu  vzorků homogenizací s celulózou (poměr vzorku:pojiva – 5:1 až 1:1, 
některé vzorky lze zalisovat bez homogenizace s pojivem) a vylisováním je možné použít i pro 
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programy semikvantitativní analýzy UniQuant 5 a QuantAs.  Výhodou lisovaných vzorků je to, 
že jsou koncentrované (vyšší měřené intenzity pro stopové koncentrace) a nedochází ke ztrátám 
některých prvků (resp. sloučenin) vlivem vysokých teplot při tavení; nevýhodou je 
mineralogický efekt, segregace vzorku, nestejnorodý povrch, vliv velikosti částic, a navíc lehké 
prvky jako jsou Na, Mg, Al, a Si jsou ovlivněny heterogenitou a sekundární intenzity těchto 
prvků nejsou reprezentativní pro celý vzorek při částicích  > 5 µm. 

 
 

3.1.1 Program UniQuant 5  
 Měření se provádí sekvenčně skenováním 6 skupin prvků při různých podmínkách 
buzení na RTG lampě a různých kombinacích krystalu a detektoru a doba měření je  nastavena 
v menu programu (cca 25 min.) [2]. Pro jednotlivé prvky existuje v databázi více spektrálních 
čar a je možné si z nich vybrat nejvhodnější. Krystal PET je používán pro měření prvků : Al, Si, 
P, S a Cl. Krystal germania se používá k difrakci jen lichých difrakčních řádů ( např. pro P, S a 
Cl) – použití je vhodné v případě potřeby potlačení vyšších řádů difrakce. Spektrometr je 
vybaven Rh rentgenovou lampou, protože Rh K čáry mohou excitovat prvky ze středu 
periodické tabulky a Rh L čáry efektivně excitují lehčí prvky.  
 Program analyzuje vzorky lisované i tavené, umožňuje předdefinovat, zda jde o 
lisovaný vzorek hrubý nebo jemný ( vypočítá korekce - tzv. shadow effect), počítá s korekcemi 
na hustotu vzorku. V programu lze zadávat výpočet oxidů nebo jen elementů a intenzity jednou 
změřené použít k opakovaným výpočtům. Program je nutno rekalibrovat sadou rekalibračních 
vzorků, ale není nutno rekalibraci provádět každý den. Stačí analyzovat vybraný kontrolní 
vzorek a nově naměřené hodnoty porovnat s původními. Výsledky měření je vždy třeba 
vyhodnocovat pro aktuální rekalibraci. 
 Program může pracovat s dalším zpřesněním analýz vkládaných jako manuální 
vstupy, např. analýza C, S, H2O, CO2, ztráta žíháním vzorku, ztráta žíháním na perle, atd. 
Vkládání známých koncentrací sloučenin (možno je stechiometricky předdefinovat) je důležité 
zvláště u lehkých prvků, které mají velký vliv na hmotovou absorpci a není je možné stanovit 
rentgenovým spektrometrem. Problém nastává u vzorků s vyššími obsahy železa, u kterých bývá 
rozdílný poměr dvojmocného a trojmocného železa. V tomto případě bývají rozdílné analýzy i 
pro celkový obsah železa – platí pro tavené vzorky, u lisovaných přicházejí v úvahu také další 
vlivy heterogenity vzorku a mineralogického složení. Program lze použít k analýze zcela 
neznámých vzorků různých matricí a je schopen dosáhnout dobré shody s atestovanými 
hodnotami i pro stopové prvky.  

 
 

3.1.2 Program QuantAs  
 Tento program je určen k  semikvantitativní analýze vzorků [7] různých materiálů. 
Umožňuje provést analýzu skenováním spektrálních čar prvků – sken je rozdělen na 5 částí ( 0,4 
- 1,8 . 10-10 m, 1,8 – 3,8 . 10-10 m , 4,5 – 8,4 . 10-10 m ,  9,2 – 22,0 . 10-10 m ). Používá kombinace 
krystal – detektor : LiF220+SC, LiF200+SC, LiF200+FPC, PET+FPC, AX06+FPC. Uložené 
grafické záznamy skenů je možno vyvolat a identifikovat např. jednotlivé spektrální čáry.          
U tohoto programu lze také měnit dobu skenování a tím výrazně zpřesnit analýzu vzorků, 
zejména pro lehké prvky. Tzv. „scan time factor“. Při nastavení na hodnotu =1, celá analýza trvá 
asi 20 min. a výsledkem jsou pouze přibližné obsahy jednotlivých komponent, zejména 
majoritních prvků. Nejpříznivějším poměrem času a přesnosti výsledků je faktor = 5 (analýza 
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trvá přibližně 1,5 hod.). Měření pro stanovení optimálního „scan time factoru“ byla prováděna 
na vzorcích CRM materiálů různých matric tavených s eutektickou směsí.  
 Program má možnost vkládání analýz provedených na jiných analyzátorech, popř. 
klasickou chemickou cestou. Problém nastává v případě analýz vzorků s jakýmkoliv obsahem 
síry, protože u tohoto programu nelze vložit manuálně hodnoty zjištěné jinou metodou, program 
si síru vyhodnocuje sám, někdy s velkou odchylkou od správné hodnoty. Toto má pak  vliv na 
další stanovení ostatních prvků- program provádí automatický přepočet nalezených sloučenin na 
100%. V programu lze zadat ředění tavených i lisovaných vzorků.  
 Pokud však použijeme metodu analýzy neznámého vzorku na základě analýzy 
podobného CRM materiálu, lze tento problém zanedbat. CRM vzorek je analyzován programem, 
uložen jako standard a manuálně jsou do tohoto souboru vepsány certifikované analýzy 
jednotlivých prvků (sloučenin). Je možno manuálně vepsat hodnoty např. Li, B, CO2, O, N, C, 
H2O, NH4, ztráty žíhání, atd. Pokud neznámý vzorek ale tyto sloučeniny nebo prvky neobsahuje, 
nelze provést správný výpočet. Neznámý vzorek, který má přibližné složení jako CRM a  
připravený stejným způsobem jako CRM, je pak analyzován „přes“ porovnání intenzit a 
koncentrací CRM a hodnoty koncentrací neznámého vzorku jsou vypočítány podobně jako u 
klasické metody se sadou CRM materiálů. Neznámý vzorek a CRM materiál je vhodné předem 
připravit např. vyžíháním při 500ºC, popř. 1000ºC pro silikátovou analýzu.   

 
 

4. Dosažené výsledky a diskuze 
 Vzorky na bázi SiO2-Al 2O3 odlévané na misku byly použity k testování 
semikvantitativních programů UniQuant 5 a QuantAs. Výsledky měření ukazuje Table 1. 
Výsledky analýz připravených vzorků ukazují, že v programu UniQuant 5 bude nutno použít 
předdefinovaný standard pro zavedení korekcí na tuto matrici. Korekce se budou týkat zejména 
lehkých prvků – Si, Mg, Na, atd.  
 Na těchto programech byly dále použity k ověření možnosti analýzy zvláštních 
vzorků z hutního provozu certifikované materiály odprašků s označením DH62-07, SX62-03,  
SX62-04. Složení provozních vzorků odprašků z hutní výroby je proměnlivé a kromě 
koncentrací oxidů Na, K do 10%, železa 30-60%, obsah zinku bývá do 5%. Použité standardní 
vzorky obsahují vyšší koncentrace oxidů Na, Zn, S, K a jak se při měřeních ukázalo, tato 
zvláštní kombinace prvků činí problémy při stanovení těchto vzorků jako neznámých. Software 
UniQuant 5 dovoluje vepisovat analýzy, které byly zjištěny pomocí jiných metod, a tím se 
zpřesní analýza dalších prvků (Table 2, Table 3). Analýzy uvedené v tabulkách u programu 
UniQuant 5 jako zvýrazněné (BOLD ), jsou vloženy do výpočtu programu jako fixní. To 
znamená, že program přepočítává složení ostatních složek, zatímco tyto vložené hodnoty 
zůstávají stejné. Program UniQuant 5 analyzuje sloučeniny ve vzorku přepočítané na sumu 
100% (výsledky uváděné v Table 1. až Table 3.) nebo uvádí výsledky tak, jak byly programem 
vyhodnoceny. Byly analyzovány vzorky standardů zalisované do celulózy. U vzorku DH62-07 
byla připravena tableta homogenizací vzorku a celulózy, protože samotný vzorek bez pojiva se 
rozpadá a není ho možné proto analyzovat. 
 Vzorek SX62-04 je velmi specifický (např. ZnO=30,65%) a jeho konečná analýza 
v současném nastavení programu UniQuant 5 vyžaduje vepsání obsahu % lehkých prvků (oxidy 
Al, Mg, Si, Na) stanovených jinou metodou. U vzorku DH62-07 (ZnO=22,74%) je nutné do 
výpočtu předem vepsat pouze obsah Na2O, Cl, aby program vypočítal složení ostatních 
sloučenin v dobré shodě s certifikovanými výsledky. Složení tohoto vzorku se liší od 
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předchozího hlavně v oxidech křemíku, železa. U lisovaného vzorku SX62-04 jsou uvedeny dva 
výsledky pro porovnání analýzy : v prvním případě byla vložena fixní certifikovaná hodnota pro 
SiO2 a hodnota pro ZnO se zvýšila z 23,87 na 27,67% (Table 2b). Vzhledem k vysoké 
koncentraci ZnO se v tomto vzorku nepodaří stanovit Na2O, protože dochází k ovlivnění čáry 
Na Kα spektrální čarou Zn Lα na krystalu AX06 (multivrstevnatý, mezirovinná vzdálenost d = 
60 . 10-10 m). Vzorek    SX 62-03 se svým složením nejvíce podobá vzorkům z hutního provozu. 
Při analýze podobných vzorků odprašků s vloženou informací o obsahu C, S je předpoklad, že 
program UniQuant 5  poskytne správné výsledky (metoda tavení). 

 
Table 1  Comparing analyses results - melted samples ( flux:sample= 14:1) of  CRM on the bases of SiO2, Al2O3 on  

QuantAs and UniQuant 5 programs 

CRM   % SiO2 
% 

Al2O3 
% MgO % CaO 

% 
Fe2O3 

% TiO2 
% 

Na2O 
% K2O % P2O5 

% 
MnO 

Certified 1,26 97,7 0,04 0,10 0,06 <0,01  0,08   

Uniquant 5 1,42 95,67 0,70 0,19 0,10 0,024 0,86 0,09   CAS 10 

QuantAs 1,35 97,1 0,011 0,12 0,09  0,41 0,078   

Cerified 44,33 44,80 0,44 0,445 0,746 1,77 4,48 1,345 0,763  

Uniquant 5 41,5 45,52 0,75 0,546 1,04 1,78 5,5 1,41 0,88  
mixture (1:1) -     

NIST 78a + 
BCS 375 QuantAs 45,10 45,20 0,28 0,47 0,97 1,56 3,95 1,44 0,71  

Certified 29,36 40,10 7,10 7,44 9,53 3,46  0,70 0,68 0,085 

Uniquant 5 27,02 39,73 8,62 8,26 9,75 3,58  0,76 0,75 0,092 
mixture (1:1) -     

NIST 78a + 
MRG QuantAs 29,0 42,1 7,06 7,39 9,17 3,26  0,87 0,48 0,087 

 
  

Table 2a  Comparing analyses results - melted and pressed samples of  CRM dusts on  QuantAs and UniQuant 5 
programs  

CRM   % SiO2 
% 

Al2O3 
% MgO % CaO 

% 
Fe2O3 

% TiO2 
% 

Na2O 
% 

K2O 
% P2O5 % MnO 

Certified 15,65 2,57 3,1 1,23 36,85 0,517 5,12 2,51 0,52 4,97 

QuantAs 16,10 2,81 3,38 1,47 36,50 0,49 5,4 2,96 0,523 5,04 
7.0 g melting 

agent,                     
0,70 g sample 14,3 2,61 3,82 1,47 38,33 0,53 5,02 2,88 0,66 5,26 

SX 62-03 

pressed 1g 
Uniquant 

5 15,7 5,02 9,68 1,68 32,53 0,26 6,64 1,62 0,35 2,48 

Certified 26,94 1,06 1,53 2,54 Fe-6,29 0,184 2,63 4,15 0,051 
Mn - 
0,97 

QuantAs 27,1 1,06 1,48 2,59 6,89 0,13 4,36 5,1 0,048 1,01 

7.0 g melting 
agent,                     

0,70 g sample 
26.13 1.18 2.19 2.97 7.07 0.20 < 5.35 0.077 1.10 

26,94 2,97 1,53 5,57 7,13 0,224 2,63 4,2 0,055 0,74 

SX 62-04 

pressed 1g 
Uniquant 

5 
33.62 2,61 1,53 5,06 6,37 0,2 2,63 3,85 0,052 0,85 

Certified 4,19 1,03 4,79 9,11 41,84  1,65 1,65 0,269 
Mn3O4
-2,26 

QuantAs 4.31 1.09 5.53 9.50 39.9 0.11 3.06 1.97 0.24 2.20 

7.0 g melting 
agent,                     

0,70 g sample 
3,7 1,05 5,61 10,13 42,21  1,65 1,84 0,33 2,15 DH 62-07 

pressed 
(0,8g 

sample.+0,2g 
celulose) 

Uniquant 
5 3,58 0,78 5,68 9,26 40,00  1,65 2,08 0,28 2,20 

 
 

 Z porovnání jednotlivých programů (Table 2a, 2b) je vidět, že použití programu 
QuantAs pro analýzu vzorků s velmi proměnlivým a nestejnorodým složením by bylo 
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problematické. Vzhledem k mineralogickému efektu je nejvhodnější použití k analýze tavených 
vzorků. V CRM vzorcích odprašků s obsahem zinku nad 12%, SO3 (obecně) a Na2O (pod 5%) 
nejsou všechny analýzy ve shodě s certifikovanými výsledky. 

 
Table 2b  Comparing analyses results - melted and pressed samples of  CRM dusts on  QuantAs and UniQuant 5 

programs (continuation of  Tab. 5a) 

CRM     % Cl % CuO % Cr2O3 % SO3 % ZnO % PbO 
% LOI 
(550oC) 

Certified 2,00 0,31 0,004 5,29 12,32 1,05 5,23 

QuantAs 1,75 0,35 0,0043 3,05 13,80 0,97 5,23 
7.0 g melting 

agent,  
 0,70 g sample 

1,15 0,33 < 5,29 12,36 1,01 5,23 
SX 62-03 

pressed 1g 
Uniquant 5 

1,69 0,28 < 5,29 10,61 0,35 5,23 

Certified 3,62 0,098 0,072 S - 1,09 30,65 3,48 9,75 

QuantAs 3,07 0,096 0,064 0,40 31,4 3,00 9,75 
7.0 g melting 

agent,  
 0,70 g sample 

2.36 0.11 0.071 1.09 33.56 3.68 9,75 

pressed 1g 4,96 0,12 0,093 0,89 27,67 1,65 9,75 

SX 62-04 

  

Uniquant 5 

4.59 0,099 0,083 0,83 23,87 1,38 9,75 

Certified 2,4 0,296 0,435 1,51 22,74 2,59 1,59 

QuantAs 2.22 0.31 0.41 1.24 23.9 2.29 1.59 
7.0 g melting 

agent,  
 0,70 g sample 

2,4 0,295 0,414 1,16 21,64 2,44 1,59 DH 62-07 

Pressed (0,8 g 
 vz.+0,2g 
celulose)  

Uniquant 5 
2,95 0,31 0,44 1,87 23,11 2,44 1,59 

 
 

Table 3  Comparing analyses results – mixtures of melted  samples of  CRM dusts (7.0 g melting agent and  0,70 g burnt 
sample) on  QuantAs and UniQuant 5 programs  

 CRM % SiO2 % Al2O3 % MgO % CaO % Fe2O3 % TiO2 % Na2O % K2O % P2O5

Certified 15,57 1,05 3,16 5,83 27,73 0,25 2,14 2,91 0,16

QuantAs 16,6 1,19 3,36 5,97 27,5 0,14 3,77 3,6 0,14

Uniquant 5 14,81 1,08 3,78 6,47 25,42 0,14 2,14 3,43 0,19

Certified 9,92 1,8 3,95 5,83 39,35 3,39 2,08 0,395

QuantAs 10,8 2,12 4,38 5,4 37,5 0,28 4,05 2,5 0,35

Uniquant 5 9,06 1,79 4,74 5,77 40,37 0,31 3,39 2,24 0,47

CRM % Cl % CuO % Cr2O3 % SO3 % ZnO % PbO % MnO

Certified 3,01 0,19 0,254 2,12 26,7 3,04 1,75

QuantAs 2,5 0,19 0,19 1,15 27,5 2,47 1,73

Uniquant 5 3,01 0,196 0,244 2,12 25,95 2,86 1,74

Certified 2,2 0,3 0,22 3,4 17,53 1,82 3,62

QuantAs 1,85 0,31 0,22 3,21 18,5 1,55 3,53

Uniquant 5 2,2 0,31 0,22 2,89 16,9 1,65 3,55

mixture (1:1)           

SX 62-04 + 6207 

(burnt at 550oC)

mixture (1:1)           

SX 62-03 + 6207 

(burnt at 550oC)

mixture (1:1)           

SX 62-04 + 6207 

(burnt at 550oC)

mixture (1:1)           

SX 62-03 + 6207 

(burnt at 550oC)
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 V tabulce Table 3 jsou uvedeny výsledky porovnání analýz z programů UniQuant 5 a 
QuantAs při analýze směsí CRM vzorků odprašků vyžíhaných při 550oC . Opět je patrné, že po 
vložení známých koncentrací Na2O, SO3, Cl došlo u programu UniQuant 5 k dobré shodě 
s certifikovanými obsahy.  

 
Table 4a  Comparing analyses results – mixtures of melted  samples of  CRM dusts (7.0 g melting agent and 0,70 g burnt 

sample) as the type standards on  QuantAs program  

 CRM % SiO2 % Al2O3 % MgO % CaO % Fe2O3 % TiO2 % P2O5 % MnO

Certified 15,65 2,57 3,1 1,23 36,85 0,517 0,52 4,97

QuantAS 16,8 3,22 3,37 1,44 35,3 0,53 0,49 4,9

Type standard 

6204+6207
16,1 2,81 3,38 1,47 36,5 0,49 0,523 5,04

Type  standard 

6203+6207
15,8 2,81 3,12 1,58 38,9 0,58 0,57 5,25

Certified 26,94 1,06 1,53 2,54 Fe-6,29 0,184 0,051 Mn - 0,97

QuantAS 27,9 1,07 1,64 2,71 6,59 0,18 0,063 1,01

Type standard 

6204+6207
27,1 1,06 1,48 2,59 6,89 0,13 0,048 1,01

Type  standard 

6203+6207
 27,5  1,14 1,61  2,96  10,3  0,17  0,064  1,13

Certified 4,19 1,03 4,79 9,11 41,84 0,269 Mn3O4-2,26

QuantAS 4,44 1,32 5,42 9,33 40,1 0,24 2,16

Type standard 

6204+6207
3,91 1,09 4,79 8,99 43,2 0,27 2,02

Type  standard 

6203+6207
3,96 1,08 4,72 9,93 40,1 0,28 2,11

DH 62-07 (burnt at 

550oC)

SX 62-03 (burnt at 

550oC)

SX 62-04 (burnt at 

550oC)

 

 
Table 4b  Comparing analyses results – mixtures of melted  samples of  CRM dusts (7.0 g melting agent and 0,70 g burnt 

sample) as the type standards on QuantAs program (continuation) 

 CRM % Cl % CuO % Cr2O3 % SO3 % ZnO % PbO % Na2O % K2O

certified 2,00 0,31 0,004 5,29 12,32 1,05 5,12 2,51

QuantAS 1,64 0,31 0,008 4,55 13,1 0,88 5,27 2,82

Type  standard 6204+6207 1,75 0,35 0,0043 3,05 13,8 0,97 5,4 2,96

Type standard 6203+6207 1,95 0,31 0,009 4,87 13,1 1,17 4,5 2,38

certified 3,62 0,098 0,072 S - 1,09 30,65 3,48 2,63 4,15

QuantAS 2,20 0,093 0,062 SO3 - 1,43 30,6 2,58 4,72 5,16

Type standard 6204+6207 3,07 0,096 0,064 SO3 - 0,40 31,4 3,00 4,36 5,1

Type  standard 6203+6207  3,09 0,14  0,070 SO3- 1,34 42,4 3,77 4,37  4,38

certified 2,40 0,296 0,435 1,51 22,74 2,59 1,65 1,65

QuantAS 2,29 0,29 0,42 1,04 23,8 2,17 3,33 1,89

Type standard 6204+6207 2,65 0,24 0,43 1,84 18,8 2,05 1,72 1,49

Type standard 6203+6207 2,69 0,27 0,42 1,08 21,3 2,26 2,65 1,55

DH 62-07 (burnt at 

550oC) 

SX 62-03 (burnt at 

550oC)

SX 62-04 (burnt at 

550oC)

 
 

 Byla provedena další měření na programu QuantAs tak, že jedna ze směsí  CRM byla 
použita jako „typový standard“, tj. naměřeným intenzitám píků spektrálních čar prvků v tomto 
vzorku byly přiřazeny certifikované koncentrace a z měření intenzit píků spektrálních čar prvků 
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neznámého vzorku byly vypočítány, na základě porovnání, koncentrace. V tabulce Table 4a, b 
jsou uváděny hodnoty naměřené pro daný standard přímo na programu QuantAs, pak další dva 
výsledky při použití dvou různých typových standardů. Měření přes typový standard je možné 
provést jen tehdy, když složení je přibližně stejné, včetně ztráty žíháním, %C, atd., které se 
vkládají jako manuální vstupy (Table 4a, b). Výsledky v tabulce prokazují, že použití vhodného 
typového standardu zpřesní analýzy u některých prvků. Analýzy lisovaných vzorků z programu 
QuantAs nejsou v tabulkách uváděny- výsledky byly odlehlé. 

 
  

5. Závěr 
 Analýza vzorků odprašků metodou semikvantitativní analýzy ukazuje, že se jedná o 
složitou proceduru. Účelem  využití semikvantitativních programů je rychlá komplexní analýza 
vzorku. Vzorky je nutné připravit tavením a odléváním na misku (vzorky o větším 
analyzovaném povrchu). U provozních vzorků by měly být předem známy informace o místě 
odběru a předpokládanému složení vzorku (tj. historie vzorku). Pak je teprve možné nakládat se 
vzorkem odpovídajícím způsobem – stanovení %C, S, ztráty žíháním, atd., popř. analýza 
některých složek vzorku klasickou chemickou analýzou na mokré cestě. Po dalších úpravách 
v parametrech programu UniQuant 5 by mohly být znovu provedeny analýzy již naměřených 
hodnot CRM materiálů a provozních vzorků paralelně. Při vyžíhání vzorku na 550ºC dochází ke 
spálení většiny organických sloučenin, ale až při teplotách nad 900ºC dojde k oxidaci některých 
prvků na nejvyšší oxidační stupeň. To umožní lepší interpretaci výsledků. Při tavení 
zoxidovaných vzorků nedochází k zakoncentrování perly vlivem úbytku hmotnosti ze ztráty 
žíháním (intenzity měřených prvků se zvýší). Při žíhání (oxidaci) však může dojít k úniku 
některých stanovovaných sloučenin ze vzorku. Oba programy jsou při zajištění správné přípravy 
vzorků a dokonalém zvládnutí teoretických základů těchto programů použitelné v analýze 
neznámých vzorků metodou semikvantitativní analýzy.  
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