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ABSTRAKT            

In this work we proposed our intention to monitor concentrations of metals from the potential sources of 
environmental pollution in the river Hron. It is also shown that ED XRF spectrometry is a suitable method for 
the qualitative analysis of sediment samples. 
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ÚVOD  
Riečne sedimenty ako nosné médium predstavujú tak pozitívne, ako aj negatívne zdroje 

v prírodnom prostredí, ktoré môžu mať rôzne vplyvy najmä na kvalitu prírodných vôd 
(podzemných i povrchových) a pôd, biotu a prostredníctvom potravinového reťazca až na človeka. 
Ich širší vplyv na životné prostredie, môže byť nielen v koryte toku, kde spôsobujú povodňové vlny, ale 
môže byť zapríčinený i ľudskou aktivitou (bagrovanie a pod.). 

Významná časť znečisťovania vo vodných ekosystémoch sa nachádza viazaná v sedimentoch 
predstavujúcich potenciálny zdroj nebezpečia pre vodné organizmy. Jednou z najnebezpečnejších 
skupín kontaminujúcich látok sú ťažké kovy, ktoré veľmi často v sedimentoch prevyšujú hodnoty 
geochemického pozadia a môžu spôsobiť ekologické riziko.  

Kovy sú významné anorganické kontaminaty, ktoré za nepriaznivých fyzikálno-chemických 
podmienok môžu predstavovať významné ohrozenie prostredia. Transport kovov vo vodnom prostredí 
je závislý od celého radu vplyvov. Niektoré dôležité (Benešová et al, 2003): 

 Vplyv náboja – ak neuvažujeme o elementárnej forme, môžeme predpokladať, že kov je 
vo forme katiónu (Cd2+, Cr3+ a pod.) alebo aniónu (CrO4

2-). Typ a veľkosť náboja zásadne 
ovplyvňuje sorpčnú schopnosť a mobilitu kovov v systéme voda - sediment. 
 Vplyv komplexotvorných látok – ochota kontaminujúcich kovov uvoľňovať sa 

z nerozpustného (sorbovaného) stavu do roztoku sa mení v prítomnosti komplexotvorných 
látok. Popri prirodzených komplexotvorných látok ako napr. humínových kyselín, sú 
typickým príkladom amoniak alebo EDTA. Komplexné zlúčeniny kovov sú v roztoku 
mimoriadne stabilné a to pri vyšších hodnotách pH, kde sa nekomplexované kovy už 
zrážajú. Prítomnosť kovov spätne zabraňuje odbúraniu komplexných látok. 
 Vplyv zrážacích činidiel – opačný účinok ako komplexotvorné látky vykazujú zrážacie 
činidlá. Výsledkom účinku je imobilizácia kovu a tým i zníženie jeho akútnej 
nebezpečnosti. 
 Vplyv pH – táto hodnota má určujúci význam pri posudzovaní mobility kontaminujúcich 
ťažkých kovov v systéme voda - sediment. Vysoký obsah ťažkých kovov v sedimentoch 
ešte nemusí znamenať akútne nebezpečenstvo, ak je pH vody neutrálne, a teda schopnosť 
týchto kovov rozpúšťať sa je minimálna. V okamžiku, keď sa pH zníži ťažké kovy sa 
začnú rozpúšťať zhruba v nasledujúcom poradí Zn, Cu, Pb, Cr, Ni. 

Pre geochemické a environmentálne hodnotenie riečnych sedimentov sú oproti analýze vodnej 
zložky výhodou dobré akumulačné schopnosti, najmä jemnozrnnej časti sedimentu. 

 
Cieľom tejto práce bolo uskutočniť kvalitatívnu analýzu vzoriek sedimentov z povodia rieky Hron 

pomocou energiovodisperznej röntgenfluorescenčnej (ED XRF) spektrometrie. 
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MATERIÁL A METODIKA 
Vzorky sedimentov boli odoberané v povodí rieky Hron v rokoch 2004 a 2005 na lokalitách viď 

tab. 1. Určitý návod na odber vzoriek sedimentov je obsiahnutý hlavne v norme STN ISO 5667-12, 
Metodickom pokyne MŽP SR z augusta 1998 č. 549/98-2, ale je opísaný i v prácach (BÍLIKOVÁ, 1992; 
BÍLIKOVÁ, KUŽILEK, 1992). 

V rámci riešenia tejto úlohy, boli odobraté vzorky riečnych sedimentov podľa STN ISO 5667-12.  
 

Tab. 1: Časové obdobie odberu vzoriek sedimentov na rieke Hron  

Rok 2004 Rok 2005 Lokalita 
iné október máj 

Vaľkovňa  – 18.05.2005 
Závadka nad 
Hronom  – 30.05.2005 

Valaská  06.10.2004 – 
Šalková  – 18.05.2005 
Hronsek  – 19.05.2005 
Budča 18.6.2004 06.10.2004 19.05.2005 
Dolná Ždaňa  – 01.06.2005 
Revistské 
Podzámčie 7.5.2004  – 

Podbrezová   18.5.2005 
Tlmače   01.06.2005 

 
Vzorky sedimentov boli v laboratóriu vysušené najprv pri izbovej teplote a potom pri 40 °C. 

Vysušené vzorky boli ručne rozdrvené a preosiate cez sito o veľkosti oka 1,5 mm. Z takto upravenej 
vzorky bolo oddelené 100 g vzorky, ktorá bola ďalej upravovaná mletím na veľkosť zrna pod 0,12 
mm. Z danej vzorky bolo odobraté 2 g, ktoré boli sypané do špeciálnych kyviet, ktoré sú určené na 
meranie pomocou ED XRF spektrometra Elva X (Elvatech Ltd., Kyjev, Ukrajina). Pre meranie 
röntgenfluorescenčných spektier vzoriek sedimentov na ED XRF spektrometri sa použili nasledovné 
parametre uvedené v tab. 2. 
 
Tab. 2: Podmienky merania ED XRF spektrometra ElvaX 

Napätie na röntgenovej lampe 40 kV 
Prúd na röntgenovej lampe 80 μA 
Doba integrácie signálu 300 s 
Režim dual* 

* meranie spektra v rozsahu 0 –10 keV s preplachom He + meranie spektra v rozsahu 4 – 32 keV bez 
preplachu He  
 
Po nameraní sa v spektrách vzoriek sedimentov identifikovali jednotlivé prítomné kovy.  
 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 
K dnešnému dňu boli spracované vzorky z lokalít uvedených v tab. 1. Vzorky boli kvalitatívne 

analyzované s využitím ED XRF spektrometra. Prístroj umožňuje simultánne meranie všetkých 
prvkov v rozsahu od 11Al po 94Pu. Vo vzorkách sedimentov boli identifikované nasledovné prvky viď 
tab. 3. 
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Tab.  3: Prvky identifikované vo vzorkách sedimentoch na skúmaných lokalitách rieky Hron pomocou ED XRF 
spektrometra 

Lokalita Dátum Al P Si S K Ca Cr Mn Fe Ni Cu Zn Rb Sr Y Zr Pb Sn
Vaľkovňa 18.05.2005      – –     – –
Závadka n/ 
Hronom 30.05.2005    –  _ _     –

Valaská 06.10.2004     – –     – 
Šalková 18.05.2005     –     –
Hronsek 19.05.2005    –  –     –

18.06.2004     – –     
06.10.2004     – –     –Budča 
19.05.2005     –     

Dolná 
Ždaňa 01.06.2005         

Revistské 
Podzámčie 07.05.2004    –  – –     –

Podbrezová 18.05.2005          –
Tlmače 01.06.2005    –  –     
–  prvok nebol vo vzorke identifikovaný 

 prvok bol vo vzorke identifikovaný 
 

V rokoch 1991 – 1995 realizovala geologická služba SR rozsiahle geochemické 
mapovanie jemnej frakcie riečnych sedimentov z celého územia SR. Analyzoval sa celkový 
obsah 35 prvkov (rôznymi metódami). Metódou XRF boli analyzované prvky Rb, Ga, Ba, Y, 
Zr, Sr. 

BOYLE (2000) vo vzorkách pôd a sedimentov, metódou XRF spektrometrie pomocou 
rádioizotopových budiacich zdrojov, zistil široký rozsah prítomných prvkov – Si, Sn, Ca, K, 
Fe, Mn, Cl, S, Nb, Ni, Pb, Rb, Sr, Zn a Zr. Táto práca bola de facto kontrolou vzoriek 
o známom zložení, zistenom inými metódami. Tým bola overená vhodnosť rádioizotopovej 
XRF spektrometrie pre analýzu tohto typu vzoriek životného prostredia. 
V danej práci je uvedené, že bolo možné realizovať kompletný rozbor viac ako 70 vzoriek 
denne. Rýchlosť XRF spektrometrie teda umožňuje vykonávať spoľahlivú analýzu tohto typu 
kontaminantov. Pri analýze matričných prvkov ako je Si, Ti, Fe, Ca, K a S dosahovala XRF 
spektrometria rovnaké presnosti a správnosti ako iné bežné metódy. 
 

ZÁVER 
Na základe doterajších výsledkov je možné konštatovať, že meraniami bola overená 

možnosť využitia energiovodisperznej XRF v oblastiach rýchlych kvalitatívnych analýz 
vzoriek životného prostredia. Danou metódou boli v analyzovaných sedimentoch 
identifikované nasledovné prvky: Al, P, Si, S, K, Ca, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Y, Zr, 
Pb, Sn. Tiež bolo overené že daná technika umožňuje znížiť časovú a finančnú náročnosť 
sériových kvalitatívnych analýz sedimentov, pričom sa znižuje aj spotreba drahých 
a nebezpečných chemikálií. 
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