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A kőzetalkotó elemek meghatározására ma már épp oly széles körben 
felhasználják a röntgen fluoreszcens színképelemzést, mint az analitikai kémia 
egyéb, klasszikusnak számító módszereit. A széles körű elterjedésnek az a 
legfőbb oka, hogy a röntgen színképelemzés rendkívül rugalmas minden 
tekintetben. A szakirodalomban található módszerek, ill. elemzési típusok 
kritikai keresztmetszetét már előző cikkemben adtam (R is c h á k  G. 1966). 
Akkor még ismeretlen volt a számomra Cz h a m a n s k e , G. K .—H o w e r , J .— 
M il l a r d , ft. C. 1966-ban megjelent dolgozata, amely azóta megerősített a 
flux-módszer hatásosságát illető tapasztalataimban, ill. véleményemben. Nem
csak a jelenlegi dolgozatom témáját érinti alapjaiban ez a kérdés, hanem 
elvi jelentőségű is, mivel éppen a flux-módszerben látják az egyetemes röntgen 
színképanalitikai eljárást. Anélkül, hogy ismételném az 1966-os dolgozatom 
megállapítását, csak röviden utalok arra, hogy az irodalom szerint homogén 
oldatok elemzésével tetszőleges pontosság elérhető. Ezzel egyenértékűnek és 
igen gyorsnak tart ják a minta lithium-tetraborátos feltárást, másnéven borax- 
iiveg-, ill. flux-módszert. Ezzel szemben elvetik a porelemzéseket, mint alkal
matlanokat, ill. a por pasztillák felhasználását elfogadják kis pontosságú elem
zéseknél. Saját vizsgálataink számos vonatkozásban eltérő eredményt adtak, 
ezért részletesen foglalkozom az utóbbi két módszerrel.

A flux-módszer számos változata ismeretes. Tekintettel arra, hogy az 
alapanyag-hatás kis rendszámú elemek meghatározásánál jelentős lehet, 
természetes tehát az a törekvés, hogy valamilyen általános eljárással kiküszö
böljék. A gyakorlatban vagy számítással — sokszor túl sok elhanyagolással — 
vagy kísérleti úton közelítik meg a kérdést. A kísérleti megvalósítás vagy 
inert anyaggal való hígítással, vagy nagy /i*-ú anyaggal való nivellálással 
történik (A n d e r m a n n , G.—A l l e n , J. D. 1961; R o s e , H. J .—A d l e r , J .~  
F l a n a g e n , F. J. 1963: L o n g a b u c c o , R . 1962; B a l l , D.F. 1965). Cz h a m a n s k e  
és szerzőtársai rendkívül alapos vizsgálat alá vetették a flux-módszert minden 
változatában. Arra a következtetésre jutottak, hogy sem a hígítás, sem a 
nivellálás nem ad alapanyaghatás-mentességet. Ellenben mérsékelt hígítással 
és ezt követően alkalmazott sokváltós számítási programmal valóban kitűnő 
eredményről adnak számot.

Saját tapasztalataink az alapvető kérdésekben megegyeznek Cz h a m a n s k e  
és társainak eredményeivel, habár lehetőségeink sokkal szerényebbek voltak 
és vizsgálataink sem terjedtek ki ilyen mértékben. Miután meggyőződtünk 
róla, hogy a flux-módszer belső standard nélküli alkalmazásával legfeljebb
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0,5% standard deviáció érhető el, abbahagytuk a borax-ömlesztéses kísérle
teinket. Ezt még az is indokolta, hogy egyszeri ömlesztéssel nem kapunk 
homogén üvegkorongot. A porit ás és újraömlesztés viszont annyi időt rabol, 
hogy ezzel az eljárással alig van időnyereség a nedves kémiai feltáráshoz 
képest, amely valóban homogén oldatot ad.

A közvetlen por-módszerek tanulmányozása azt mutatta, hogy az elér
hető pontosság csak 5—10%, még pasztillázás, nivellálás és egyszerű számítási 
korrekció után is. Nem találunk adatot a por-módszernek belső standarddal 
való alkalmazására (A l e x a n d e r , G. V. 1962 és 1965; M e y e r , J. W. 1961; 
M it c h e l l , В. J. 1961; V o l b o r t h , A. 1964). Éppen ez az ismerethiány keltette 
fel az érdeklődést a por-módszer iránt. A röntgen diffraktometriában teljes 
sikerrel alkalmazzák a legkülönbözőbb összetételű fázis standardokat, itt 
tehát a kémiai összetételbeli különbség nem képez összeférhetetlenséget. 
A fordított megállapítás már csak korlátok között érvényes, de ezek sem 
általában, sem egyedi esetekben nem ismeretesek.

Azt tudjuk, hogy megfelelően választott belső standard teljesen kiküszö
böli a harmadik elemhatást. Számolni kell azonban a mineralógiai hatással. 
Éppen a mineralógiai hatás rovására szokás írni a por-elemzések magas hiba
határát. Az irodalom utalásai nem mindig megbízhatóak. Egy-egy megállapí
tást gyakran több cikken keresztül is idéznek, anélkül, hogy kísérleti ellen
őrzése megtörténne. Azt tapasztaltuk, hogy a mineralógiai hatás szerepét azok 
a szerzők, akik emiatt lemondtak a por-elemzésekről, eltúlozzák, mindenesetre 
nem kizárólag ez a por-elemzések hibameghatározó tényezője. A standard elem 
bevitelének módja, ill. megjelenési állapota rendkívül csökkentheti a mineraló
giai hatás szerepét.

A belső standard kiválasztása és diszpergálása a mintában

A rokonsági, gerjeszthetőségi feltételek mellett a röntgen fluoreszcenciás 
színképelemzésnél még a kölcsönös abszorpcióképességre és gerjeszthet őségre 
is figyelemmel kell lenni. Gyakran nem tudjuk teljesíteni maradéktalanul 
ezeket a feltételeket. Különösen igaz akkor, ha nem egy, hanem egész elem- 
csoportra szeretnénk egyetlen standardot találni. A gyakorlatban mindig 
kompromisszumot jelent a standard elem kiválasztása. Ilyen megalkuvás 
volt a vas meghatározásánál a Ni választása belső standardnak. A legmegfele
lőbb elem vagy a Sm vagy а Но lenne, de e két elem sói magas áruk miatt 
nem jöhetnek szóba rutin vizsgálatoknál. Tekintettel arra, hogy a nedves 
analitikai vas meghatározások pontossága 1 — 2%, tehát nem különösen nagy, 
ezért csaknem biztosak voltunk abban, hogy a Ni standardizálással pasztillázás 
nélkül is elérjük ezt a hibahatárt, közvetlenül a por-mintával is.

A Ni 1% koncentárcióban egyszerű számítási korrekcióval jó belső stan
dardnak bizonyult, mert a kőzetek legnagyobb abszorpciójú komponense a 
vas, így a Ni emissziója az összes kőzetalkotó elem abszorpciós élének rövidebb 
hullámhossz felőli oldalára esik. Ezáltal igen egyszerű számítással figyelembe 
lehet venni a vas befolyását a standardra. A Beer-törvény értelmében:

l N i  = INi-exp (—/í£ecFe.d*)
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ahol: Iní — a választott Ni-vonal mért intenzitása 
Iní — a választott Ni-vonal valódi intenzitása
fipe — a vas tömegabszorpciós együtthatója a Ni választott hullámhosszán 
cFe — a vas koncentrációja %-ban
d* — a minta „végtelen” behatolási mélysége g/cm2-ben

Könnyű belátni és bizonyítani, hogy d* mind a vas, mind а Ni hullámhosszán 
gyakorlatilag azonosnak vehető, ezért állandónak veendő. Az exp /a*.d* = k/ 
ezért az egyenlet a következő alakot ölti:

lNi =  IÄr(k')CFe
Minthogy standardot alkalmazunk az IFe = arányos cFe-vel, tehát

A képletben egyetlen ismeretlen állandó van, a k, ennek kísérleti meg
határozása a következő: Készítünk olyan mintasorozatot könnyű mátrixban 
(a mi esetünkben alumíniumoxidban), amelyben a Ni koncentrációja állandó, 
csak a vas koncentrációja növekszik. Megmérjük mind a vas, mind a nikkel 
intenzitását, majd a mért értékeket ábrázoljuk a vaskoncentráció függvényé
ben. Azt tapasztaljuk, hogy az 
ellenben a vastartalom nö
velésével lecsökken, a vas 
abszorpciója miatt. Ahol az 
IN{ =  konstans = IjJjí feltétel 
teljesül, az egyenletet vala
mely alkalmasan választott 
IFe-nél megoldjuk k-ra. (Az 
IFe meghatározása hasonló
an egyszerű, amelyre később 
visszatérünk.) A mi ese
tünkben
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ható módon legyen jelen a mintában. Az analitikai mérleg pontossága mesz- 
sze túlhaladja a kémiai elemzések jjontosságát, tehát a beméréssel nem kell 
foglalkozni. Annál nagyobb gondot okoz a homogén mintakészítés. Szilárd 
fázisok homogén keverése nagyon gondos és időt rabló munkát kíván és az 
eredményt mindig terheli valami bizonytalanság. Megfigyelésünk szerint a 
por-módszer mások által megfigyelt bizonytalanságának is ez az oka. Ezzel- 
szemben egy szilárd és egy folyadék fázis, keverés közbeni beszárítással, 
könnyen ad homogén keveréket. Ezért oldat alakban adjuk a standardot a 
kőzetporhoz és infravörös lámpa alatt, állandó kevergetés közben megszárítjuk. 
A száraz masszát gépi achát csészében tovább homogenizáljuk 10 percig. 
Az eljárás sikerének feltétele az, hogy a por-minta homodiszperz legyen. 
Kőzeteknél természetesen nem lehet meghatározott szűk szitafrakciót venni a 
kőzetalkotó ásványok különböző őrölhetősége miatt, mivel ez meghamisítaná 
az elemzést. Mégis elő lehet állítani homodiszj3erz kőzetport, mert elegendő 
hosszú ideig tartó őrlésnél a túlfinom frakció aránya egyre csökken, minthogy 
az őrlési munka a létrehozott új felülettel, ill. az ekvivalens gömbsugár négyze
tével arányos. Tehát az őrlés folyamán az egész minta szemcseeloszlása egy 
bizonyos kis szemcseméret felé tart. Ez a szemcseméret 1 [л körül van. Nem
csak az őrlési idő, hanem a kis mértékben fellépő túlőrlés is csökkenthető, ha 
alkoholos közegben dolgozunk. A 60 [л-os kiindulási minta achát golyósmalom
ban és alkoholos közegben 20 perc alatt eléri az 1 [л-os szemcseméretet. így 
olyan homogén és homodiszperz mintához jutunk, amelynek minden szemcséjét 
egyenletesen vonja be a Ni-só oldata. Ez a nikkelsó-hártya gyakorlatilag telje

sen átlátszó a szemcsék
ből érkező vas-sugárzás 
számára.

Kísérleti rész

Készülékünk Muel
ler típusú fluoreszcenciás 
univerzális vákuum spekt
rográf. A sugárdetektor 
sz cint illő méter. A gerjesz
tés W-anódú csővel tör
ténik. Az optimális ger
jesztőfeszültséget grafi
kus úton határozzuk meg. 
Állandó gerjesztő-teljesít
mény mellett a gerjesztő
feszültséggel szemben áb
rázoljuk az elemző vonal- 
intenzitást, ill. az IFe/INi 
arányt. Az lesz az opti
mális gerjesztő-feszültség, 
ahol az IFe és az IFe/INi 
arány a legkisebb válto-2. ábra — Fig. 2.
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zást mutatja. A 2. ábra szerint, ráhagyással, 50 kV-пак adódott az optimális 
gerjesztőfeszültség.

Az analizátor kristály LiF volt.

Elemzővonalak: Fe K a 2 0 = 51,75°
Ш K a 2 0 = 48,6°
Háttér 2 0 = 47°

A vizsgálandó pormintát a Mylar-fóliával lezárt, kör alakú mintatartóba 
szórtuk és gyenge ütögetéssel tömörítettük. Pasztillázásra nem volt módunk, 
de számítással könnyen igazolható, hogy ilyen módon előkészített minta 
esetében a pasztillázás csak a d *  normalizálását okozza (ill. javítja). Előzőleg 
azonban már bemutattuk, hogy a d *  változását a belső standard kiegyenlíti, 
így olyan esetekben, amikor nincs mód a komoly présgépet igénylő pasztil
lázásra, ez — a minden kémiai laboratóriumban megvalósítható eljárás — 
kielégítő eredményt ad. A munkagörbe megrajzolásához nem elég az WI°Ni 
hányadost ábrázolni a vaskoncentráció függvényében. Magasabb vastartalom 
esetén önabszorpció lép fel és ezért a munkagörbe a C tengelyhez hajlik. 
A nikkel-korrekció kapcsán ismertetett módon határozzuk meg a zavartalan 
Ipe-intenzitást. Ehhez az 1. ábrát vesszük ismét segítségül. Amint látható 
az Ipe a görbe kezdeti egyenes szakaszának az extrapolációja a magasabb 
koncentráció-tartományban. Ez képviseli a zavarmentes vas emissziót. Erre 
az értékre kell tehát helyesbíteni a görbét. Az eltérést a vas saját abszorpciója 
okozza, tehát alkalmazható a Beer-törvény:

I»e= I Pe.(K')b*

A mi esetünkben K '=  1,029, ha IFe nagyobb 10 000 cps-nél. Az Ipe/Xfíi és a 
CFe, ill. а Сре2о3 összefüggés alapján szerkesztett munkagörbéket a 3. ábra
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ő. ábra — Fig. 5.

mutatja be. Módszerünk rep
rodukálhatóságát a 4. ábra 
mutatja. Amint látható* 
elemzéseink standard deviá
ciója kisebb 1%-nál a 0,05 
— 15% koncentráció-tarto
mányban. Ugyanakkor ösz- 
szehasonlító vizsgálatokat 
végeztünk a ZGI gránit eta
lonon és 12 különféle, egy
mástól lényegesen eltérő ösz- 
szetételű kőzeten. Ez utób
biak kémiai elemzését a 
MÁFI kémiai laboratóriu
ma végezte. Az 5. ábra sze
rint elemzésünk + 2,5%-nál 
kisebb eltéréssel egyezik a 
nedves kémiai elemzéssel. 
A ZGI gránit esetében 2%- 
kal magasabb értéket kap
tunk, mint a nemzetközi 
vizsgálatok legvalószínűbb 
értéke.

A dolgozatban ismerte
tett belső standardizálással 
és a hozzá kapcsolódó igen 
egyszerű számítással lehető
ség nyílt arra, hogy kőzet
porból végezzünk vasmeg
határozást, amely a nedves 
kémiai elemzéssel egyenér
tékű pontosságot nyújt.

Köszönettel tartozom 
G tjzy К .-né oki. vegyész 
kart ársnőnek mind a rendel
kezésemre bocsátott ellen
őrző kőzetanyagért, mind 
a sok vaselemzésért, amely 
nélkül munkám nem lenne 
teljes.
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IRON DETERMINATION IN ROCKS BY X-RAY SPECTRAL
ANALYSIS

by

G. R ischak

Fluorescence X-ray powder pattern spectral analysis is usually considered 
to be adequate for preliminary information only. Although the methods 
known from literature have taken quite a number of facts into consideration, 
they failed to eliminate satisfactorily the effects of density, specific volume and 
inactive matrix.

These factors can, however, be eliminated or rather checked, if an internal 
standard method is applied. By working out a system of sample preparation, 
the author’s team succeeded in adding the internal standard quickly and 
efficiently to the sample. This can be assured by homodispersal grinding of 
the sample and by volumetric dosing of the standard solution (1% Ni in form 
o f NiS04). On the basis of the Beer-rule iron self-absorption as well as the 
influence of iron on Ni-line intensity can be calculated with a simple formula. 
The resulting curve is straight and remains mostly unaffected by the other 
components. Standard deviation is <1%.

Differences, compared to the data obtained by wet chemical analysis 
remained always within ±2,5% even for samples of greatly varying composi
tion. Accordingly, this method is equivalent to wet chemical analysis for 
determining iron content .
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