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RISCHAK GÉZA

GYORS NB ÉS TA MEGHATÁROZÁS 
KŐZETEKBEN RÖNTGEN-FLUORESZCENCIÁS 
SZÍNKÉPELEMZÉSSEL

A geokémiai térképezés és különösen a ritkafémek felderitő 
geokémiai kutatása, számos elem gyors és érzékeny meghatározá
sát tette szükségessé. Az analitikai szakirodalom ma már csak
nem minden elemre közöl kielégitő érzékenységű módszert. Ennek 
ellenére geológiai-geokémiai célokra csak ritkán használhatók 
fel közvetlenül ezek a módszerek. Figyelembe kell venni, hogy 
tömeges vizsgálatokra csak olyan módszer előnyös, amely lehe
tővé teszi csekély és egyöntetű előkészítéssel sok elem megha
tározását. Ebből a szempontból a szinképelemzés van a legked
vezőbb helyzetben.

A röntgen-fluoreszcenciás szinképelemzés néhány elemre kü
lönösen nagy érzékenységet mutat. Többek között ilyen a Nb és 
Ta. Ezek egymás melletti meghatározása, még nagyobb koncent
rációkban sem könnyű feladat.

A Nb és Ta röntgen színképelemzéssel történő meghatározá
sára az irodalom számos módszert közöl.

BIRKS L. és BROOKS E. J. /1950/, valamint LUKE C. L. 
/1963/ nemesacélokat ötvöző Nb és Ta tartalmat határoz meg 
bóraxüveg alakban. Az elemzési koncentráció 0,02 %-10,00 % kö
zötti érték. Az elemzési hiba, százalék nagyságrendű koncent
ráció tartományban 1-5 relativ százalék, de 0,02 % koncentrá
ció körül a hiba 70 relativ százalékra növekszik. Mások, 
STEVENSON J. S. /1954/, CAMPBELL W. J. és CARL H. F. /1954/, 
Nb- és Та-dus ércek fémtartalmát határozzák meg, szintén bórax
üveg alakban. Az elemzési koncentráció itt is százalékos nagy
ságrendű, de belső standard használatával az elemzési hibát 
1 relativ százalékon belül tudják tartani. MITCHELL B. J.
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/1960/ nagy nyomással pasztillázott pormintát használ. Az 
elemzési koncentráció az előzőekhez hasonló és az elemzési hi
ba 1-5 relativ százalék. A felsorolt példák azt mutatják, hogy 
még a legmegbízhatóbbnak tartott bóraxüveg módszer is tekinté
lyes hibával van terhelve belső standard használata nélkül, 
jóllehet itt már nem jönnek számításba azok a hibák, amelyek 
a porelemzéseket terhelik /RISCHÂK G. 1963/. A hibák nagy ré
sze tehát nem közvetlenül az elemzési eljárásból adódik. Az is 
látható, hogy a pontosság a kis koncentráció tartományban na
gyon leromlik és még a legjobb módszereknél is a közvetlen 
pormódszerek hibája felé tart.

Ez a felismerés arra vezetett, hogy megkíséreljük az ere
deti kőzetanyagot felhasználni a Nb és Ta egymás melletti meg
határozására. Álláspontunk az, hogy bár a kőzetpor számos hi
balehetőséget nyújt az elemzés során, de ezek együttesen nem 
lépik túl a nyomelemzéseknél elfogadott hibahatárt. Bár
mely, a minták alapanyagának változását kiküszöbölő eljárás 
/oldatos, bóraxos, egyéb higitásos/ során higul a minta. Ta
pasztalatunk szerint az igy bekövetkező érzékenység-csökkenés 
nyomelemeknél nagyobb, vagy közel azonos bizonytalanságot 
okoz, mint a minták alapanyagának a változása. Ez a magyaráza
ta annak, hogy a felsorolt módszerekben a koncentráció csök
kenésével az elemzési hiba a porelemzések hibája felé tart. 
Gyakran lehetetlennek is bizonyulna bármilyen jó higitásos el
járás alkalmazása, mert a meghatározást szorosan a kimutatási 
határ közelében kell elvégezni. Különösen érvényes ez a Nb és 
Ta meghatározására kőzetekben, ahol a földkéregbeli gyakoriság 
csupán 1-5 g/t értéket tesz ki. Ezért nem elégedhetünk meg az
zal, hogy az eredeti kőzetet elemezzük, hanem minden esetben, 
amikor nem kaptunk indikációt, dusitást hajtottunk végre a kő
zeten.

Dusitási eljárásunk lényege az, hogy a szilikátelemzések- 
nél használatos fluorhidrogénes elfüstöléssel megszabadulunk a 
kőzetek S-íÔ  tartalmától, és az igy nyert kiizzitott száraz 
maradéxot elemezzük. Ezzel a módszerrel 2-3-szoros dusitást
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érünk el. Amennyiben nincs idő és mód az egymásutáni két el
füstölésre, visszamaradhat valamennyi SiO ezt figyelembe 
kell venni a dusitás mértékének meghatározásánál. Célszerűen, 
két gyors elemzéssel oldhatjuk meg a problémát. Erre a
célra kidolgoztunk egy mérsékelt pontosságú meghatározást
is, röntgen színképelemzéssel. A meghatározás legfeljebb 20 
percet vesz igénybe, ezért mi a gyakorlatban egy kovasav el
füstölést alkalmazunk és két elemzést, igy jelentősen lecsök
ken az elemzési idő, nem beszélve a mindenhol fellépő > platina 
edényzet hiányról.

K í s é r l e t i  r é s z :  Vizsgálatainknál a "Mueller 
Mikro 111" röntgen-fluoreszcencia spektrográfot használtuk 
wolfram anódu gerjesztőcsővel. Tekintettel arra, hogy wolfram 
sugárzás gerjesztéssel a Sí még kimutatható, igy lehetséges 
mind a három elemet csőcsere nélkül meghatározni. Az analizá
tor kristályok cseréje azonban nem kerülhető el. A legnagyobb 
fényerőt biztositó LiF kristállyal egyedül csak a Nb határoz
ható meg, de a Ta esetében már kicsi a felbontóképessége ah
hoz, hogy a TaT és a W vonalat egymástól elválassza. A Ta 

" a “ a
meghatározást ezért lényegesen kisebb fényerejü, de sokkal na
gyobb felbontóképességű topáz kristállyal kellett megoldani. 
A Sí meghatározására az igen fényerős pentaeritrit kristályt 
használtuk. Ez a kombináció kielégitő eredményt nyújt. Az 
adott összeállitás nem teszi lehetővé, hogy a gerjesztést ön
kényesen válasszuk meg, ezért ' meg kellett találni a legalkal
masabb gerjesztést, ami azt jelenti, hogy a jel/zaj viszony 
legnagyobb legyen, másszóval, a legnagyobb legyen az illető 
elem kimutatási érzékenysége. Ehhez úgy jutunk el, hogy a ger- 
jesztocsŐ állandó villamos teljesitmény felvétele mellett meg
határozzuk a csőfeszültség és elemzővonal közötti összefüg
gést. Az optimális gerjesztést annál a legkisebb feszültségnél 
nyerjük, amely még biztosan a görbék egyenes szakaszára esik 
/lásd 1. ábra/.
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1. ábra: Az impulzusnyereség és a gerjesztő feszültség
összefüggése

A görbék tanúsága szerinti optimális gerjesztést a követ
kező táblázat adja /1. táblázat/.

1. táblázat

Si 30 kV 30 mA
Nb 54 kV 16 mA
Ta 54 kV 16 mA

A jel/zaj viszony javitását szolgálja az impulzus amplitú
dó diszkriminátor használata is.

A Si meghatározását normálisan, proporcionális számláló
csővel és vákuumban végeztük; de ugyanezt tettük a Ta-al is,
noha a Tar energiája ezt nem indokolná. Ezen megoldást az te-

^ a
s z í  szükségessé, hogy a proporcionális számlálócső energiaér
zékenysége sokkal nagyobb, mint a szcintillációs számlálócsőé, 
igy a diszkriminátor hatásosabban láthatja el a feladatát, 
mintha a szokásos szcintillációs számlálóval kombinálnánk. A 
Nb esetében valóban indokolt a szcintillációs számlálócső al
kalmazása.

A Nb és különösen a Ta meghatározását az erősen változó 
háttérszínt biztos kijelölése miatt regisztrátumból célszerű 
végezni. Elég kis goniométer sebesség mellett, az igy kapott 
intenzitások egyeznek az impulzusszámlálás eredményével, de a
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háttérérték meghatározása sokkal biztonságosabb, mint a szoká
sos módszerekkel.

A Si meghatározását az elérhető legjobb pontosság érdeké
ben impulzusszám méréssel, ill. a mi esetünkben a 16 ezer im
pulzus beérkezéséhez szükséges t idő mérésével végeztük. Mivel 
ez az idő a legkisebb koncentrációk esetében 15-20 perc, cél
szerűnek bizonyult a mérés állandóságát növelni. Ezért minden 
Si meghatározást követően lemértünk egy 10 % S-i-ot tartalmazó 
etalon mintát. A két mérési adatból viszonyszámot képezve 
nyertük a tx:tp0% mennyis®9et/ amely már nagymértékben füg
getlen a mérés alatt lassan kifejlődő változásoktól. Ilyen el
járás alkalmazásával sikerült igen előnyös kimutatási határt 
és elemzési hibát elérni.

Az elemzések körülményeit a 2. táblázat mutatja.

2. táblázat

A Si, Nb és a Ta röntgen-fluoreszcenciás 
színképelemzésének jellemzői

Si Nb Та

Gerjesztő cső W W W
Gerjesztő feszültség 30 kV 54 kV 54 kV
Gerjesztő áram 30 mA 16 mA 16 mA
Elemző vonal К К К
Intenzitás mérés s./16000 imp. regisztrálás alapján

imp./s.
Integrációs időál
landó
Goniométer sebesség
Diszkriminátor beál
lítás
Analizátor kristály
Kimutatási határ dú
sítással
Elemzési hiba rel.% 
a kimutatási határ 
tízszeresénél

<?
Ф

2x32V/32/v
pentaeritrit

8 s.
l/2°/min.

8xl9V/4V
LiF

2 g/t

8 s .
l/2°/min.

4xl6V/4V
topáz

10 g/t

6 % 15 % 20 %
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г
É r t é k e  l é s :  Vizsgálatainknál az. ismert külső stan

dard módszert alkalmaztuk. A kiértékelő görbéket a vizsgálandó 
anyagokhoz hasonló összetételű etalonokkal vettük fel, igy az 
alapanyag hatás tekintélyes részét kiküszöböltük.

si°2 m e g h a t á r o z á s :  A SiÔ  tartalom görbéjét a 
2. ábra mutatja. Amint látható, a görbe kevéssé tér el az 
egyenestől és ez az eltérés domború görbét eredményez. Az el
térés oka az, hogy az etalonokat Alo0 alapanyagban készitet- 
tűk és itt az Al szelektiv elnyelést ad a sugárzására.
Ez bizonyos hibát okoz az elemzéseknél, amely azonban a kőzet 
Al 0 tartalmának ismeretében kiküszöbölhető.

О ó

2. ábra: A S i O meghatározás értékelő görbéje

Az alkalmazott W anódu gerjesztőcsővel az Al már nem 
határozható meg, igy elhagytuk ezt a korrekciót és meghagytuk 
az elemzések + 5 % hibáját, mert céljainkra ez a pontosság 
elegendő.

A SiOg meghatározási módszerünk teljesítőképességét a
3. táblázat mutatja.
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A SiO meghatározás pontossági adatai

3. táblázat

Mintaszám c %r Ck % d.C=C -C.% г к dC/Ck .100 %

955 64,20 6 5,10 -0,90 -1,38
780 43,20 47,21 -4,10 -8,50
782 26,80 26,11 +0,70 +2,70
746 21,80 21,52 +0,30 +1,40
742 4,60 4,60 0 0'
744 3,33 3,23 +0,10 + 3,10
40? 38,90 36,74 +2,16 +5,90
743 8,28 8,28 0 0
751 35,30 35,64 -0,34 -0,96
757 77,00 77,22 -0,2 2 0
792 8,60 8,65 -0,05 -0,58
959 31,10 30,78 +0,40 +1,30
545 40,00 40,06 -0,06 -0,14
406 37,50 37,63 -0,13 -0,34
777 26,30 25,95 +0,35 + 1,35
756 40,00 40,51 -0,51 -1,26
783 34,70 35,54 -0,84 -2,36
997 20,10 19 ,90 +0,20 + 1,00
753 18,80 18,63 +0,17 +0,91
5 46 31,20 31,06 +0,14 +0,45
781 48,40 47,64 +0 /76 +1,60
761 2 4,40 24,01 +0,39 + 1,62
774 28,94 28,58 +0,36 +1,26

Mint látható, igen nagy koncentráció tartományt fog
tunk át a meghatározással. A táblázat Ĉ _ jelű oszlopa adja a 
röntgenspektrográfiai utón meghatározott s^°2 koncentrációt 
súlyszázalékban. A jelű oszlop a kémiai utón meghatározott 
koncentrációkat tartalmazza. A dCKZ^-C^-val jelzett oszlop a



24 RISCHÁK GÉZA

két mérésfajta eredményeinek különbségét jelöli. Végül az 
utolsó oszlopban soroltuk fel a mérések százalékos eltérését a 
kémiai elemzés adataira vonatkoztatva.

Az átlag hiba sokkal jobb, mint a 3. táblázatban megadott 
legnagyobb érték.

A dusitási eljárás során, mint már emlitettük előfordul
hat, hogy egyetlen elfüstöléssel nem távozik el az összes 
SiOg, ezt figyelembe kell venni. A dusitmány elemzésekor ka
pott C ' koncentrációt a következő egyszerű képlettel számít
hatjuk át az eredeti kőzet valódi C koncentrációjára:X J

100 - W
C = ---------- — r '
x 100 -  x

ahol: Cx ill. C ' már ismert mennyiségek,

C„._ ill. C„ ._ ' a kőzet eredeti ill. a dusitmány SiO
SbO2 Зг02

százalékos koncentrációját jelöli.

3. ábra: A Nb meghatározás értékelő görbéje

Nb m e g h a t á r o z á s :  A Nb görbéjét a 3. ábrán lát
hatjuk. Az értékelő görbe egyenes lefutása azt mutatja, hogy 
a gránitnak megfelelő összetételű alapanyagban a Nb meghatáro
zásánál nem lép fel :lapanyaghatás.

Та m e g h a t á r o z á s :  А Та értékelő görbéjét a 4. 
ábra mutatja.

Amint a görbéből látható, az egész koncentráció tartomány 
néhány tiz impulzus/sec. értéket fut át,tehát a műszer maximá-
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4. ábra: A Ta meghatározás értékelő görbéje

lis érzékenységét kellett kihasználni ahhoz, hogy a 10 g/t ki
mutatási határt elérjük. Ennek ellenére nagyon kicsiny az 
elemzési szórás, és nem észleltünk itt sem alapanyaghatást. Az 
alapanyaghatás hiánya nyilvánvalóan, az egyébként kellemetlen 
W -sugárzás igen erős gerjesztő hatásának köszönhető.
L«1

A Nb és Ta meghatározását 14 db Velencei-hegységi kőzeten 
próbáltuk ki, amelynek az adatait a 4. táblázat foglalja ösz-
sze: 4. táblázat

A Velencei-hegységi kőzetek Nb és Ta elemzésének 
táblázata g/t-ban

Mintaszám Nb Ta

C1 C2 C1 C2
351 20 18

*
< 10

353 35 40 - < 10
356 60 55 - Оi41V

357 40 50 - < 10
358 38 35 - < 10
363 90 100 - < 12
365 25 20 - < 10
36 7 20 22 - < 10
370 15 20 - < 10
371 17 15 - < 10
372 21 23 - < 10
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Mintás zám Nb Ta

C1 C2 C1 C2
374 18 18 - < 10
375 11 15 - < 10
376 17 20 - < 10

C^: az eredeti kőzetből meghatározott koncentráció 
: a dusitmányból .visszaszámolt koncentráció

* : az eredeti kőzetből Ta-t nem lehetett kimutatni.

A bemutatott módszer lehetővé teszi a Nb és Ta egymás mel
letti meghatározását. A meghatározás két órát vesz igénybe a 
minta előkészítéstől az eredmény megadásáig. Ez az idő egy és 
fél órára csökkenthető sorozatelemzésnél. A módszer további 
javulását eredményezné Mo anódu gerjesztőcső használata külö
nösen a Ta esetében, de. előnyös lenne a másik két elem megha
tározására is.

.. f
Ö S S Z E F O G L A L Á S :  Kidolgoztunk egy gyors és nem

túl nagy hibahatáru elemzési eljárást Nb és Ta röntgen-fluor- 
eszcenciás színképelemzésre. Ennek érdekében gyors és eredmé
nyes dusitást értünk el azzal, hogy a kőzetek SiO2 tartalmát 
fluorhidrogénnel elfüstöltük. Ezen túlmenően, kihasználtuk a 
spektrográf maximális érzékenységét, ugyanakkor fokoztuk méré
seink stabilitását is. Elértük, hogy gránitban vagy hozzá ha
sonló összetételű kőzetben a kimutatási határ 2 g/t Nb-ra és 
10 g/t Ta-ra csökken. A dusitási tényező meghatározására ki
dolgoztunk egy mérsékelt pontosságú SiO elemzést, amelynek 
maximális hibája + 6 relativ százalék.

Köszönetemet fejezem ki B. VARRÓK KORNÉLIA geológus kar
társnőnek a rendelkezésemre bocsájtott kőzetanyagért, valamint 
a kémiai elemzések átadásáért.
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