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ТАТАР ЯНОШ

О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА НЕЙТРОННОЙ АКТИВАЦИИ ДЛЯ ИСКОРЕННОГО
АНАЛИЗА БОКСИТОВ

При помощи метода, основывающегося на нейтронной активации, содержание 
алюминия и кремния в образце определяется за 9 минут. Статистическая обработка 300 
контрольных измерений показывает, что отклонение результатов активационного ана
лиза от химического составляет в среднем +1,12 .-2,43% для окиси алюминия и —0,03 ± 
±2,01% для двуокиси кремния. По сравнению с длительным химическим анализом 
предлагаемый прием представляет собой „экспрессный” метод, удовлетворяющий требо 
наниям промышленности.

J. TATÁK

THE APPLICATION OP NEUTRON-ACTIVATION FOR QUICK ANALYSIS OF BAUXITES

An analysis based upon neutron-activation determines the aluminium and silicium content 
of a bauxitesample in 9 minutes. According to a statistical calculation of 300 tests, the mean 
value of the differences of the discussed and of the traditional (chemical) analysis is +1,12 ±2,43% 
with A120 3 -  0,03 + 2,01% with Si02. The rapid process discussed meets industrial demands.

B A U X IT M IN T Á K  ALU M ÍN IU M - ÉS SZILICIU M TA RT A L M Á N A K  GYORS 
M E G H A T Á R O ZÁ SA  NEUTRON AKTIVÁLÁSO S ANALÍZISSEL

TATÁR JÁNOS 

Bevezetés

Neutronaktiválásos analízisnek nevezzük azt az elemzési eljárást, amely
nél az ismeretlen összetételű anyagot neutronsugárzás hatásának tesszük ki és 
a neutronbefogás útján keletkezett radioaktív izotópok aktivitásának mérésé
vel határozzuk meg az egyes elemek mennyiségét.

A neutronaktiválásos analízis gondolatát Hevesy és Levi vetette fel 1936- 
ban. A módszer jelentősége az atomreaktorok alkalmazásával rohamosan 
növekedett. Az eljárás a kémiai analíziseknél nagyságrendekkel érzékenyebb
nek bizonyult.

Az atomreaktor földtani alkalmazása nehézségekbe ütközik, mert csak a 
hosszabb felezési idejű radioaktív izotópok vizsgálatát teszi lehetővé. A föld
tani munkálatoknál a néhány perces felezési idejű izotópoknak nagy jelentősé
gük van, ezért az aktiválást és a mérést egy helyen, gyors egymásutánban kell 
végrehajtani. A tömeges mintamérések miatt a vizsgálatok elvégzése gyakran
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terepi munkát tesz szükségessé. Ilyen célra Meinlre és Anderson 1953-ban 
hordozható eszközt szerkesztett. Az alacsony neutronfluxus miatt — 100 
neutron/cm2-sec — csak néhány rendkívül nagy neutronbefogási hatáskereszt
metszettel rendelkező elem (Rh, In, Sm, stb.) jöhetett figyelembe. Az ipari és 
terepmunkálatokra alkalmas hordozható aktiváló berendezésnek egyrészt 
nagyobb neutronfluxust, másrészt a termikus neutronokon kívül gyors neutro
nokat is kell biztosítania.

A kielégítő neutronfluxus biztosítására 1960-ban Lopovok dolgozott ki 
neutronmultiplikátort, melyet a földtani kutatásokban Lejpunszkaja (1960) 
alkalmazott eredményesen.

A neutronmultiplikátor vagy a jelenleg fejlesztés alatt álló neutrongenerá
torok költséges berendezések, célfeladatok megoldására nem gazdaságosak.

.Neutron а к ti v á 1 ás c s analízis szempontjából — az ipari igényeknek megfe
lelő pontossággal — egyszerű feladatot jelent a földtani minták alumíniumoxid 
és sziliciumdioxid mennyiségi meghatározása.

A technikai felszerelés egyszerűsítésével, a minták vegyi előkészítésének 
teljes kiküszöbölésével, az automatizálás és a grafikus kiértékelés lehetőségével 
és elsősorban a néhány perces átfutási idő megvalósításával érhettük csak cl. 
hogy a bauxitkutatás részére hasznos, új nukleáris technikát dolgozhattunk ki.

A z alum ínium  és szilicium m eghatározás technikai felszerelése

Az alumínium és szilícium neutronbesugárzásánál fellépő magfolyamato
kat az I. táblázatban foglaltuk össze.

A szilícium aktiválása szempontjából a Si28 (n, 2n) Si27 reakció nem jön 
számításba, mert az alkalmazni kívánt zárt neutronforrás nagy energiájú

Alumínium és szilícium neutronaktiválási magfolyamatai

I .  táb lázat

Target
Izotóp-

gyakoriság
%

Neut ron - 
energia 

MeV

Hatáske
resztmetszet

moarn
Mag

folyamat
Aktív
termék

Felezési idő 
T

Energ i 

béta

a MeV 

gamma

A l27 too term i kus 212,0 ( n , y ) A l28 2,3 perc 2,80 1,78
A l27 too 1 0,4 ( n , y ) A l28
A l27 too 2,1 2,8 (n ,p ) M g27 9,4. perc 1,75 0,83

1,59 1,01
A l-7 100 2,39 0,6 (П, a) N a 24 14,8 óra 1,39 1,37

Si2s 92,27 3,0 3,0 (n ,p ) A l28
Si28 92.27 15,7 (n ,2  n) Si27 4,5 m p 3,60 0,50
Si29 4,f>S 3,9 2,7 (n .p ) A l20 0,7 perc 2,50 1,28

1,60 2,43
Si30 3,05 term ikus 120,0 ( n , y ) Sí34 2,7 óra 1,48 1,26
Si3" 3,05 1 1,1 ( n , y ) Si31
Si3° 3,05 (n , a) v íg 27
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neutronokat nem bocsát ki. Л Si31 aktív termék létrejöttével sem számolhatunk, 
mert felezési ideje a gyors analízis szempontjából nagy. Az alumínium analízi
sénél a Na24 ugyancsak a hosszú felezési idő miatt az aktív termékben nem hal
mozódik fel. Az aktiváló rendszer tervezésénél tehát csak a termikus neutronok 
hatására keletkező Al28 és Mg27 izotópokkal kell számolnunk.

55SS3 l 
S 3  1
Г7713

1. ábra. ÜSJeutronaktiválóberendezés 
Фиг. 1. Аппаратура для 

нейтронной активации 
Fig. 1. Apparatus for neutron- 

activation

Az aktiválásra Ро-Ве neutronforrás szol
gált. amelynek energiaszínképe folytonos, az 
energiaszínkép intenzitásmaximuma 4,5 MeV-nél 
van, a maximális neutronenergia pedig 11 MeY. 
A Ро-Be neutronforrás neutronintenzitása 2-10e 
neutron/sec. 0.

Az interferáló magfolyamatokat, továbbá 
az aktív termékek felezési idejét és sugárzását 
figyelembe véve, aktiváló rendszerünket az aláb
biak szerint valósítottuk meg:

Az aktiváló edény külső tokja egy alsó
felső végén zárt acél béléscső ( 0  =  200 mm, 
h — 1500 mm) (1. ábra). A felső zárólapot áttöri 
a hossztengely mentén elhelyezett aktiváló csa
torna és a vele párhuzamosan futó három neut- 
ronforrástartó cső nyílása. Üzemen kívül a 
esőtorkolatokat lakattal zárható fedőlap ta
karja.

A rendszer sugárvédelmi kiképzését földbe- 
süllyesztett üzemeltetésre méreteztük. A belső 
tér hármas tagozódási!. A felső 900 mm-es sza
kaszt betonnal töltöttük ki. A beton felett 0,5 
mm vastagságú kadmium és 20 mm vastagságú 
ólomréteg növeli az árnyékolást. A középső, 300 
mm-es, parafinnal kitöltött térben fékeződnek a 
neutronok a termikus szintre. Lassú neutronok
kal végrehajtott aktiválásnál tehát a források 
és a minta ennek a térnek a közepén, a felszín
től mérve 1050 mm-re helyezkednek el. Sugár- 
védelmi szempontból ez. a kritikus helyzet, mert 
a be- és kiszereléstől eltekintve, ebben a hely
zetben éri a kezelőket a legnagyobb sugárhatás. 
A forrásokból a tartócsöveken végighaladó 
sugárnyalábok útját 400 mm-es dugó zárja el, 
melynek felét parafin, felét pedig ólom tölti ki. 
-V dugóból csak a tömör sárgarézből készült 
szabályozó pálcák vezetnek a szabad térbe, 
lvzeknek a pálcáknak a segítségével süllyeszt
hetjük a sugárforrásokat az alsó, üres sza
kaszba, ahol a gyors neutronokkal aktiválunk. 
Az aktiváló csatorna alsó szakaszát 0,5 mm 
vastag kadmiumburkolat védi a lassú neutro-
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nőktől. A szabályozó pálcák pontos beállítását rugós csappantyúk bizto
sítják. Ugyancsak rugós a források rögzítése is.

Ellenőrző mérések szerint a talajba süllyesztett 15 C Po- Be neutron- 
forrással feltöltött aktiváló edény felszínén „gyors neutron” állásban 36 pr/h. 
..lassú neutron” állásban 200 pr/h a sugárzási dózis, tehát sugárvédelmi szem
pontból biztonságos.

Berendezésünknél a mintaanyagnak az aktiváló térbe juttatása nem pilla
natszerű. Az egyén kézügyességétől és reflexétől függ az időmérés pontossága. 
A rövid felezési idejű izotópok vizsgálata megköveteli az egyes időszakaszok 
nagypontosságú mérését. Az időmérést tehát automatizálni kell. Tételezzük 
fel, hogy Al28 izotópot vizsgálva (Т г/,, =  2,3 perc) az első perc mérési eredménye 
10 000 cpm, tehát a statisztikus fluktuációból származó hiba +  100 cpm =  
=  +  1% , ha a mérést az aktiválás befejezése után 10 mp-el szabályszerűen 
megkezdtük. Az exponenciális bomlás következtében a szabályszerű 10 mp 
áthelyezési idő alatt az aktivitás 5% -át vesztettük el. A veszteség 11 mp áthe
lyezési idő alatt 6% . Az időmérésben elkövetett +  1 mp hiba tehát +  1%  
aktivitási bizonytalanságot okoz, így a mérés hibája +  2%-ra emelkedik. Ha 
viszont megelégszünk +  2 %-os mérési hibával és ugyanakkor az időmérés hibá
ját kiküszöböljük, akkor elegendő 2500 cpm aktivitási szintet biztosítani az 
első percre. Ez az aktivitási szint az alkalmazott neutronfluxus negyedével 
elérhető. Az időmérés automatizálása tehát rendkívül nagymértékű fluxus
nyereséget jelent, így a befektetett költségek gyorsan amortizálódnak.

A minta kiemelését és a mérőrendszerbe juttatását gyakorlott kezelő 
5 mp alatt elvégzi, tehát a mérés az aktiválás befejezése után 10 mp-el bizton
ságosan megkezdhető.

A termikus neutronfluxus hasznosítható szintje, amelyben a mérési 
hatásfok miatti veszteségeket is figyelembe vettük, 10 C Ро-Be neutron
forrás alkalmazásával 5,55• 103 neutron/cm2-sec. Az aktiváló csatornában a 
tényleges neutronfluxus feltételezhetően ennek kb. kétszerese.

A mintaanyagot (porított kőzetet) műanyagtubusba zárva aktiváltuk. 
A műanyagtubust az aktiválással szemben közömbösnek találtuk. Kísérlet- 
sorozatokat végeztünk a minták súlyának és térfogatának hatásával kapcso
latban. A bétasugárzás mérésénél az abszorpciós viszonyok olyannak mutat
koztak, hogy a mérési eredményt a térfogat változása döntően, míg a súlya 
(a térfogat kitöltése után tömörítéssel növelve) 30 g felett csak jelentéktelenül 
befolyásolja (2. ábra).

Az aktivált minták bomlási szintjét béta +  gamma-aktivitásra mértük, 
24 mg/cm2 falvastagságú alumínium GM-csövekből összeállított csőkoszorúval. 
A  csőkoszorú 2,5 cm vastag, műanyaggal bélelt ólomtoronyban 100 cpm háttér
értéket mutatott. Érzékenységét KG1 és SiO, keverékével ellenőriztük (3. ábra). 
A mérésekhez egyszerű scalert alkalmaztunk

A feladatoknak megfelelően részletesen elemeztük a rendszer érzékeny
ségét az alumínium- és sziliciumkoncentráció-változásra vonatkozóan.

A mérési eljárás érzékenységi határértékét a specifikus telítési aktivitás 
segítségével számszerűen meghatároztuk. A legkisebb al u ш ín i u ni - menny isé - 
get, amelyet a háttérsugárzás kétszeresének megfelelő intenzitással észleltünk, 
0,155 g-nak találtuk, ez 0,294 g A l,0 3-nak felel meg. Mivel egy mintában
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általában 30 g anyagot vizsgáltunk, a számítások szerint 1 súlv% A120 3- 
változást tudunk kimutatni.

A mesterséges keverékekkel nyert tapasztalati eredmények világosan mutat
ják (4. ábra), hogy a lassú neutronokkal kapott aktívitásszint az alumínium- 
tartalom függvényében emelkedik, míg a gyors neutronok aktiváló hatása a 
sziliciumtartalom szerint változik, A  bomlás menete az idő függvényében 
mindkét esetben azonos, mert az aktív tennék mindkettőnél főleg АГ-8.О

A m érőrendszer hitelesítése

Az aktiváló és mérőrendszert vegyileg elemzett bauxitmintákkal soroza
tosan hitelesítettük.

A befogási hatáskeresztmetszetek és természetes izotópgyakoriságok alap
ján a feladatot leegyszerűsíthetjük az

4. ábra. Mesterséges alumíniumoxid és sziliciumdioxid keverékek aktiválása 
Фиг. 4. Активация искусственной смеси окиси алюминия и д в у о к и с и  кремния 

Fig. 4. Activation of artificial A120 3 and Si02
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Л127 (n, y) AI“
Si28 (n, p ) Л128

magreakciók vizsgálatára. Az első magátalakulás nagyobb valószínűséggel 
jön létre termikus neutronok, mint gyors neutronok hatására. A  második 
átalakuláshoz 3,9 MeV-nél nagyobb energiájú neutronokra van szükség. 
A Ро-Be neutronforrás energiaviszonyai miatt a lassú neutronok terében is 
előfordulnak olyan energiájú neutronok, amelyek alkalmasak a Si28 átalakí
tására. Ugyanígy a gyors térben is van termikus neutron, amely az Al27 
izotópot alakítja át. Ennek megfelelően a lassú neutronaktiválással és a gyors 
neutronaktiválással nyert bomlási szint is arányos az A120 3- és Si02- 
tartalommal, de különböző az arányossági tényező:

A =  u -x+ b -y  
В — a-u +  b-v

A a lassú neutronaktiválással nyert bomlási szint, imp 
В a gyors- neutron akti válással nyert bomlási szint, imp
a A120 3 súlv% a* kémiai meghatározásból 
b S i02.súly% a kémiai meghatározásból
X ,  у ,  и  és V arányossági tényezők, az aktiváló és mérőrendszer paraméterei 
Az egyenlet megoldása• után kapjuk:

a = A • г" в У =  A -K v- В - А.
x -v  — y -u x -v  — у • и

b =  B - - *  A -
и

= В ■ Ah. - A -К
x -v  — y -u  x -v  — y -u

Az országos bauxitkataszter 10 mintájának aktiválása és a mérési ered
mények kiegyenlítése útján nyert hitelesítési egyenlet :

a = A -K v —B -K y =  0,0031235-A — 0,0054500-В 

b' = B -K x- A - K u =  0,0065453-B  — 0,0007388 - A

a ’ =  A12Ü3 súlv% aktiválásos meghatározásból 
b' =  S i02 súlv% aktiválásos meghatározásból

A berendezés A l,0 3%-ra és Si02%-ra vonatkozó hitelesítési egyenlete 
természetesen csak addig érvényes, amíg a mérési módszer és mérési rendszer 
változatlan.

Gyakorlati tömeges méréseknél a kiértékelés megkönnyítése érdekében 
görbesereges (5. ábra), vagy pontsoros nomogramokat (6. ábra) szerkeszthe
tünk.



470 Tatár János

Bauxitminták aktiválásos analízise a gyakorlatban

A mérési eljárást 300 db bauxitminta analízisével ellenőriztük. A vizsgálat 
folyamán mérőrendszerünk, az ismertetett aktiváló berendezésből, ólomárnyé- 
kolású béta-GM-csőkoszorúkból és EMG 1872. tip. scalerekből állott. A neut- 
ronforrástartók egyszerű átalakításával biztosítottuk, hogy mind a gyors, 
mind pedig a lassú neutronaktiválás terében neutronforrás legyen, így egyide
jűleg két-két minta aktiválását végezhettük el. A gyors neutrontérben 9,1 ('. 
a lassú térben pedig 8,1 C Ро-Be neutronforrást helyeztünk el. A méréseket a 
közös időkapcsolásban üzemeltetett scalerekkel végeztük. Az aktiválási időt 
4,6 percben állapítottuk meg, a várakozási idő — amely alatt a mintát az 
aktiváló berendezésből a mérőedénybe szállítottuk át — a rossz terepviszo
nyoknak és a nagyobb távolságoknak megfelelően, 0,4 perc volt. A mérést

o/oSi0g

5. ábra. Görbesereges kiértékelő nomogram 
Фиг. 5. Номограмма семейства кривых для интерпретации

Fig. 5. Nomogram of curve-set for the interpretation
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az aktiválás befejezésétől számítva 0,4 — 5,4 percig végeztük egyszerű impul 
zusszámlálással. A 300 db kőzetmintát a furómagok raktári készletéből a 
Bauxitkutató Vállalat választotta ki.

A vizsgálati anyag nyolc területet és 63 fúrást képvisel. A mintaanyag 
kémiai elemzéseit a Bauxitkutató Vállalat az aktiválásos analízis befejezése 
után bocsátotta rendelkezésünkre. Megállapítható, hogy a mintákban az

A 1 A  .. 
Si02 . . . 
Fe20 3 . . . 
Ti02 . . . .
Izz. veszt.

között változott

7 -6 9 %  
0 - 68%  

4 - 3 1 %  
0 -  4%  
6 - 2 4 %

Л1,03
%
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%

- 55 - 6 5

- 60
-15000

-Ю000 60

-55
- 1 4 0 0 0

-9000 -55

-50 -13000 -8000
50

- 4 5 ^
-12000 - 4 5

\ -0000 -7000
- 4 0- 4 0  ^

-Ю000
-6000\

-35_  35 -9000
\

-30 -8000 -5000 -30
\

-  7000 \  ^

-25 \

- 4 000 -25
-6000

4

-20 -5000
\

-3000
-20

N

-15 -Ш 0 - 1 5

- W
-3000 -2000

- 1 0

-2000 -1000
_  5 - 5

4000

-0 L o

G. ábra. Pontsoros kiértékelő nomogram 
Фиг. 6. Номограмма рядов точек для интерпретации 

Fig. 6. Nomogram of plot for the interpretation
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A darabos, légszáraz kőzetmintákat egyszerű zúzás után töltöttük a 
műanyag mintatartóba. A porítás mértékének meghatározására semmiféle 
ellenőrzést, szitálást nem alkalmaztunk. A minták gyakran nagyobb kőzet
darabokból kerültek ki, így nincs biztosíték arra, hogy a vegyelemzett anyag
gal azonos kémiai összetételű anyagot analizáltunk. Két alkalommal ellen
őriztük — új mintavétellel — a rendelkezésre álló kőzetanyag homogenitását. 
A120 3%  szempontjából 1 ,8% , ill. 3 ,1% , míg Si02%  szempontjából 1 ,2% , ill. 
1.9%  volt a két külön-külön megmintázott anyag mérési eredményeinek elté
rése. Ez az ellenőrzés a mintaanyag kielégítő homogenitására utal.

A minták méreteit a mintatartó műanyagtubus szabta meg. A súlymérést 
mellőztük, mert ellenőrző vizsgálatok megmutatták, hogy a súly szerepe 
lényegtelen.

Dittler 1931. évi, Méhes és Csókás 1951. évi közléséből tudjuk, hogy a hazai 
bauxitok jelentős mennyiségű radioaktív anyagot tartalmaznak. Ä 40 g-os 
minták aktivitási szintje mérőrendszerünkben a háttérérték levonása nélkül, 
200 cpm-mel jelentkezik. Ha az aktivitási szintet legalább 1%  jiontossággal 
kívánjuk meghatározni, akkor mintánként 50 perces méréseket kell végezni. 
Ezt a gyors analízisnél el kell kerülnünk. 100 db minta természetes aktivitását 
határoztuk meg és megállapítottuk, hogy a közepes háttérérték és a természetes 
aktivitás együttes értékétől az egyes minták szélső esetben +  60 cpm-mel 
térnek el. A természetes aktivitásértékek gyakorisági eloszlása nem mutat 
Gauss-eloszlást. Korábbi vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a természetes 
aktivitás változik egy telepen belül és függ a telep földrajzi helyzetétől is. 
Nem remélhető tehát, hogy lelőhelyenként, vagy más területegységenként 
nagyobb pontossággal lehet meghatározni egy általánosan alkalmazható akti
vitási értéket. Tudatában vagyunk, hogy a 100 db minta aktivitási értékéből 
képzett középérték csak durván jellemzi a vizsgált kőzetminták természetes 
aktivitását, gazdasági szempontok miatt mégis elhanyagoltuk, az egyedi ter
mészetes aktivitás-meghatározást. Az így alkalmazott megközelítés szélső 
esetben Al20 3%-nál, 1 ,5% . Si02%-nál pedig 3 ,0%  eltérést okozhat.

Az aktivált minták bomlási szintje 5 perces észlelés alatt lassú neutronok
kal történő aktiválásnál 10 000 impulzus, gyors neutronokkal történő aktivá
lásnál 4500 impulzus átlagértéket mutatott . A számlált impulzusok statisztikus 
fluktuációból származó hibája +  20, ill. +  13 impulzus, amely az egyéb hibák 
halmozódása miatt elhanyagolható.

Az aktiválásos analízis és a vegyi elemzés különbségeként értelmezett 
eltérések szórásvizsgálatát elvégeztük. A vizsgálat eredményeként megállapít
ható, hogy 300 db minta eltéréseinek középértéke :

Al20 3% -n á l .......................................................  +  1,31 +  3,17%
Si02% -n á l .........................................................  -  0,39 ±  3.73%

A laboratóriumi vizsgálatok kiegyenlítésénél 10 db minta átlagában az eltérés 
Al20 3%-nál +  0,8, S i02%-nál +  0,4 súly% volt. A gyakorlati vizsgálat 300 db 
mintájánál az Al20 3-ra vonatkozó eltérés tehát 0,5%-kal nagyobb volt, mint 
a laboratóriumi kísérletből várható lett volna, a Si02 eltérése viszont megfelelt 
a várakozásnak.
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Az eltérések — az elmondottak értelmében — a minta technikai előkészí
tésére (szemcsézettség és súly különbség), mintavételezési inhomogenitásra, 
természetes aktivitásbeli különbségekre, időmérési pontatlanságra, mérőműszer 
elektronikus zavaraira, statisztikus fluktuációs hibákra és az aktiváló rendszer
ben fellépő geometriai bizonytalanságokra vezethetők vissza. Igyekeztünk 
megbecsülni az egyes részlet hibákat, de irreálisan nagy értéket kaptunk. A mód
szer megbízhatóságát ezért reprodukálás útján határoztuk meg.

Megismételt analízist végeztünk 217 esetben. A reprodukált értékek 
eltérése az első mérési értéktől Gauss-eloszlást mutat. A Gauss-eloszlásnál az 
egyszeres szórás határain belül esik a minták 68,3% -a, kétszeres szórás hatá
rain belül 95,4% -a és háromszoros szórás határain belül 99,7% -a. Gazdasági 
megfontolások alapján ±  2%-nak választottuk a szórást. Ebben az esetben a 
tapasztalati úton végrehajtott reprodukálásvizsgálatunk eloszlási adatai a 
következők (II. táblázat):

II. táblázat

Szórási határok
A120 3 SiOa Elméletileg

megköveteltvizsgálatnál

±  2 % -on  be llii 181 db 177 db 148 db
4 % -o n  belü l 214 db 213 db 206 db

: 6 % -o n  belü l 2Hi db 217 db 216 db

A reprodukciós vizsgálat szerint tehát megkövetelhető, hogy az aktiválá- 
sos analízis és a vegyi elemzés eltérésének gyakorisági eloszlásában mutatkozó 
szórásérték se legyen 2%-nál magasabb. Mindazokat a mintákat, amelyek az 
így meghatározott szórás háromszoros határain túl estek, selejtnek minősítet
tük és részletesebb vizsgálat alá vettük. Igv selejtnek minősült a 300 db min
tából 17 db, részben az alumíniumtartalom, részben a sziliciumtartalom. négy 
mintánál pedig mindkét meghatározás eltérése miatt. A selejtnek minősített 
mintákat ellenőrző vegyi elemzés céljából, részletesebb tájékoztatás nélkül, 
átadtuk a Magyar Állami Földtani Intézet Vegyészeti Osztályának. Az ellenőrző 
vegyi vizsgálat teljes mértékben igazolta az aktiválásos analízis helyességét. 
Az eltérések gyakorisági eloszlása — az ellenőrző vegyvizsgálat adatainak elfo
gadása után — jól megközelíti a Gauss-eloszlást (a + 2 % -o s  szórás megkövete
lésével) (7. ábra), III. táblázat.

III.  táblázat

Szórási határok
A b 0 3 Si02 Elméletileg

megköveteltvizsgálatnál

2 % -o n  belü l 193 db 247 db 205 db
-±- 4 % -o n  belü l 270 db 289 db 286 db
- 6 % -o n  belü l 300 db 300 db 299 db
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eltérés %  Si02-ben
7. ábra. Aktiválásos analízis és vegyi elemzés eltéréseinek gyakorisági eloszlása 

Фиг. 7. Распределение повторяемости отклонений результатов активационного анализа 
от результатов химического анализа.

Fig. 7. Frequency distribution of the differences of the activation and chemical analysis
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Az ellenőrző vegyvizsgálat alapján történt korrigálás után az eltérések 
középértéke és szórása

Al20 3% -n á l .......................................................  +  1,12 ±  2,43%
Si02% -n á l .........................................................  -  0,03 ±  2,01%

Meg kell jegyeznünk, hogy az ellenőrző vegyvizsgálatra magát az aktivá- 
lásos analízisnél felhasznált mintát adtuk át.

Ezek az eredmények bizonyítják, hogy az aktiválásos analízis ismertetett 
gyors eljárása gyakorlatilag egyenértékű a klasszikus vegyi elemzéssel akkor is, 
ha a gyorsaság érdekében a hibaforrások befolyását nem küszöböljük ki.
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