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BEVEZETÉS

Mióta Hevesi Sándor a húszas évek végén a Zr és Hf meghatározását röntgen szín- 
képelemzéssel végezte el, azóta ez az elméleti fizikai probléma a napi kémiai elemzés 
hozzáférhető módszerévé vált. Magyarországon ma legalább 15—20 különböző felbontó- 
képességű és elemzési kapacitású berendezés működik, a kutatóhelyeken kevesebb, mint 
az iparban. Ennek alapvetően az az oka, hogy a kutatóhelyek a röntgendiffrakciós be
rendezés kiegészítéseként vásárolták és minthogy a diffrakciós laboratóriumok kutatói 
jórészt fizikusok vagy mineralógusok, mindig mellékes kérdés volt a röntgenspektrométer 
üzemeltetése. Ezen túlmenően egyetlen röntgengenerátor szolgálja a két berendezés fel
váltva történő üzemeltetését. Nem így volt ez az ipari vállalatoknál, ahol a röntgenfluor- 
eszcenciás spektrométer a később ismertetendő jó tulajdonságok m iatt kiszorította a ned
ves kémiai elemzést és a gyártásellenőrzés hatékony interaktív eszköze lett.

A Magyar Állami Földtani Intézetben csaknem a többi kutatóhelyre jellemző kép 
alakult ki azzal a különbséggel, hogy a röntgenlabor kémikus munkatársa szívügyének 
tekintette a röntgenfluoreszcenciás spektrométer használatát és kevés elemtől eltekintve, 
az összes, ezzel a módszerrel elemezhető elemre, analitikai rendszert á llíto tt be. Ennek 
ellenére ez a módszer mégsem terjedt el kellő mértékben az Intézetben.

A röntgenfluoreszcenciás színképelemzéssel foglalkozó módszertani ismertetés nem 
titk o lt célja az is, hogy felkeltse az érdeklődést geológus körökben ez iránt a nagyon haté
kony elemzési módszer iránt. A másik cél az, hogy az e területen nem specialista analiti
kus vegyész szakember tájékozódjon e módszerről és összefoglalva kapja kézbe azokat az 
ismereteket, amelyeket a Szerző hosszú idő alatt öszegyűjtött.

Jelen módszertani összeállítás nem pótol tankönyvet, ebben a vonatkozásban uta
lunk JENKINS R. -  DE VRIES J. L. (1968), BLOCHIN M. A. (1963), POWERS M. C. 
(1960) és SAG EL K. (1959) kézikönyveire, valamint RISCHÁK G. (1965, 1966, 1967, 
1971a, 1971b, 1972), FÖLDVÁRINÉ VOGL M. et al. (1969) magyar nyelven megjelent 
cikkeire. Az első rész olyan analitikai kérdéseket tárgyal, amelyek ismerete nagymérték
ben segíti a helyes alkalmazási döntés létrejöttét. A második rész olyan geológus szak
embert érdekelhet, aki talán egyáltalán nem járatos analitikai kérdésekben és nem is akar 
ezekben elmélyedni, de hatékony munkájához szüksége van józan tájékozódásra olyan 
analitikai kérdésekben, hogy mit, mivel és milyen pontossággal lehet elemezni.
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1. A RÖNTGENÉLUORESZCENCIÁS SZÍNKÉPELEMZÉS PROBLÉMÁI

A röntgenfluoreszcenciás spektrometria a fluoreszcencia sugárkeltés elvén alapul. Nevezetesen, 
ha bármilyen halmazállapotú atomot — első közelítésben, vegyületétől függetlenül — olyan energiájú 
fotonnal bombázunk, amelynek az energiája nagyobb, m int valamely emissziós vonalának, ill. vona
lainak a gerjesztési energiája, akkor ezek a vonalak gerjesztődnek. A színkép vonalai sorozatot képez
nek, amelyeket az abc nagybetűivel jelölünk K-tól kezdődően. Egyazon atom К -sorozatú sugárzása 
a legnagyobb energiájú és az L, M, és N sorozatok (ha vannak) energiája, első közelítésben, négyzetes 
együttható szerint csökken.

A röntgenfluoreszcenciás gerjesztés egyik lehetséges műszaki megoldása az, hogy igen nagy 
sugárteljesítményü röntgencsővel nagyon közelről megvilágítjuk a mintát. A d iffúz módon szórt ger
jesztő sugárzást és a szintén diffúzán szórt fluoreszcencia sugárzást valamilyen kilépési szögben olyan 
berendezésbe vezetjük, amely ezt a kevert sugárzást hullámhossz és intenzitás szerint rendezi. Ennek 
egyik lehetséges módja az, hogy a vegyes sugárzást goniométerbe fogott egykristály analizátor kris
tályra vetítik. Az analizátor kristály síkhálóiról visszavert sugár csak egyetlen hullámhosszat tartalmaz. 
Az analizátor kristály és a — Thalesz-tételnek megfelelően hozzákapcsolt — sugárdetektor együttes 
forgatásával a vegyes sugárzást a forgási—tükrözési szög függvényében egymás után hullámhossz 
szerinti összetevőkre bontják. A sugárdetektor a sugárzás intenzitásával arányos elektromos jelet állít 
elő, ami elektronikus úton feldolgozható; a színkép vonalainak hullámhossza a mintában levő atomok 
minőségét, a vonalak intenzitása pedig a mennyiségét adja meg.

A röntgenfluoreszcenciás spektrométerek egyik változatának, az ún. hullámhossz 
felbontású spektrométernek a vázlatos felépítését az 1. ábra mutatja. Részletkérdésekben 
az olvasó figyelmébe ajánljuk a már idézett irodalmat.

1.1. A berendezés fő egységeinek jellemzése

1.1.1. A generátor

A generátor fontos műszaki paramétere a rövid- és hosszúidejű stabilitás.

1.1.1.1. Rövididejű stabilitás: az a mérőszám, amely megadja, hogy a hálózati 
feszültség névleges értékének 10%-os megváltozására hány %-kal változik meg a generá
torból kimenő feszültség és áram, — ez az érték 0,1 —0,005% között van a generátor típu
sától és árától függően.
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1. ábra. A röntgenfluoreszcenciás spektrométer felépítése

Minőségi elemzés céljára már megfelel az olyan generátor, amelynek a kimenő- 
feszültség-stabilitása legalább 0,05%, a kimenő áramáé pedig 0,1 %.

Geológiai mennyiségi nyomelemzés céljára megfelel az a készülék, amelynek ki- 
menőfeszültség-stabilitása legalább 0,01% és a kimenő áramáé legalább 0,02%.

A főelemek mennyiségi elemzéséhez legalább 0,01% kimenőfeszültség és 0,01%-os 
kimenő áram stabilitásra van szükség.

A rövididejű stabilitás nagyon fontos tényező, mert ennek hibáját semmiféle módon 
nem lehet javítani. A rövid hullámhosszaknál nagyobb szükség van a kimenőfeszültség 
nagyobb stabilitására, mint az áraméra, mivel a gerjesztőcső által kisugárzott energia 
magasabb hatvány szerint függ a gerjesztő feszültségtől, mint az áramtól. A hosszabb 
hullámhossz tartományban a feszültség és áramstabilitási igény kiegyenlítődik.

1.1.1.2. Hosszúidejű stabilitás (drift): ezt a paramétert ritkán adják meg a gyártó 
cégek, de igen különböző lehet, sőt ugyanazon generátornál is rom lik a használat során. 
Minőségi elemzésnél nem játszik szerepet az ebből adódó hiba. A mennyiségi elemzésnél 
már helyesbíteni kell a nyert értéket. Ez kísérleti úton vagy számítással történhet.

1.7.2. Röntgencső (gerjesztő sugárforrás)

A generátortól kapott elektromos teljesítmény itt alakul át röntgensugár teljesít
ménnyé.

Nagyon fontos paraméter a cső sugártisztasága és a leadott sugárteljesítmény.
A röntgencső — anódanyagától és a felvett csőfeszültségtől függő — folyamatos 

röntgensugárzást, valamint az erre rátelepülő karakterisztikus sugárzást bocsájt ki. A cső
ben levő W-fűtőszál anyaga idővel párolog és kicsapódik az anódra, és ennek a vonalai is 
megjelennek a karakterisztikus színképben. Ma már csaknem kizárhatjuk a röntgencső 
belsejéről és a balesetvédelmi berendezések falairól, éleiről kiinduló parazitasugárzás meg
jelenését a hasznos színképben. A fent említett W-sugárzást azonban nem lehet kizárni 
(különösen öreg csöveknél) és ezt folyamatosan figyelni és korrigálni kell az elemzés 
során. A röntgencső sugártisztasága csak nyomelemzéseknél játszik szerepet.
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1.1.3. Mintatartó ház

Egy vagy több minta sugárvédelmi szempontból biztos befogadását szolgálja és itt 
történik a mintában levő elemek gerjesztése. A preparátumtartó helyes gyári beállítása 
esetén semmiféle hibának nem forrása ez az egység.

1.1.4. Analizátor kristályház

I t t  helyezkednek el a fluoreszcencia sugárzás felbontására szolgáló egységek (anali
zátor kristályok, Soller-kollimátorok és a lágy röntgensugárzás mérésére szolgáló propor
cionális detektor). Ebből a részből és a mintatartó házból a levegő kiszivattyúzható, eva
kuálható. A gyári beállítás és előírások betartásával megelőzhető minden innen származó 
hiba.

1.1.5. Goniometer

Az analizátorkristályblokk és a detektorok mozgatását végzi a fluoreszcencia sugár
zás hullámhossz szerinti felbontásához. A korszerű goniométer beállítási pontossága 
0,002 Bragg-szögfok.

1.1.6. Detektor

A mintában levő elemek fluoreszcencia sugárzását elektromos jellé alakítja. Az át
alakítás pontossága nagyon sok tényezőtől függ. A gyári előírás gondos betartása és nem 
túlzottan nagy sugárintenzitás esetében nem kell számolnia detektor konverziós hibáival. 
105 imp/sec sugárintenzitás felett számításba kell venni a detektor holtidejét. Ennek el
hagyása 0,001—0,01% hibát okoz a mért inpulzus sűrűség függvényében.

1.1.7. Mérőelektronika

Összefoglaló elnevezés, amely minden elektronikus berendezést magában foglal, 
ami a detektor jelét analóg vagy digitális formában feldolgozza. Ez az egység számtalan 
hiba forrása lehet, ha nem hangolják össze az egész elemzési technológiával. Ennek rész
letes ismertetésétől eltekintünk és utalunk JENKINS R. — DE VRIES J. L. (1968) ki
tűnő könyvére. Az elektronika szakavatott kezelésekor nem keletkezik 0,01 —0,001%-nál 
nagyobb precizitási hiba.

1.2. A röntgenfluoreszcenciás színképelemzés pontossága

1.2.1. A mérőberendezés reprodukálóképessége: a p rec iz itás" (precision)

A precizitás azt fejezi ki, hogy az adott mérőberendezés milyen relatív hibával adja 
vissza a mutatott értékeket, amikor kizárólag a műszer beállítóegységeitállítjukoda-vissza.
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A mérőelektronika precizitása analóg üzemmódban 0,01—0,001% között változik 
típustól és ártól függően. A hosszúidejű precizitás a rendelkezésre álló eszközöknél nem 
jobb 0,01%-nál. Az elektronika végső láncszeme, a regisztráló kompenzográf, viszont leg
feljebb csak 0,1%-os pontosságú leolvasást tesz lehetővé. Digitális üzemmódban lehetőség 
van 0,001 %-os pontosságú leolvasásra is, azaz a digitális üzemmód kihasználja a mérő
elektronika maximális rövididejű precizitását. Ha figyelembe vesszük a generátor, vala
m int a goniométer újra-vonalraállítási hibáját, akkor a generátor stabilitási hibája a mérő 
elektronika precizitásával egyenlő vagy annál nagyobb. Az elérhető műszerprecizitást 
analóg üzemmódban, mint már említettük, a kompenzográf leolvasási pontossága szabja 
meg, ami max. 0,1%. Digitális üzemmódban alapvetően a generátor szabja meg a preci
zitást, de figyelembe véve a goniométert is, az egész mérőrendszer precizitása nem lehet 
jobb 0,01%-nál.

1.2.2. A mérőberendezés + egyetlen vizsgálandó minta együttes reprodukálóképes
sége (accuracy)

Az együttes reprodukálóképesség (accuracy) azt fejezi ki, hogy egyetlen minta 
ismételt mérésekor milyen relatív hibával kapjuk vissza a mért értékeket.

A röntgenfluoreszcenciás spektrométer geometriájából következik, hogy a mintát 
érő gerjesztő sugárzás eloszlása inhomogén (2. ábra). Mivel a detektor érzékenysége nem 
egyenletes az ablak egész felületén, ezért az inhomogén besugárzás miatti szintén in
homogén fluoreszcenciás sugárzás statisztikus hibát okoz a detektor elektromos jelében. 
A hiba mint statisztikai jelenség, a következő képlet szerint számolható:

e =  RSD =  — — -----—  • %
v T  • ( v rp—V rb)

ahol: RSD = relatív standard deviáció;
T = a teljes mérési idő;
rp = az adott csúcs maximumában mért teljes impulzus szám;
r|-j = a háttér mért teljes impulzus száma.

Induljunk ki egy gyakori értékből: legyen T = 100 sec, rp = 100 000 imp/sec, r^ = 
100 imp/sec, akkor RSD = 0,03%.

A hiba valamelyest csökkenthető a mintának a saját síkjában való forgatásával, de 
a fenti esetben nem csökkenthető ez a hiba 0,01% alá. A mérési idő növelésével csökken 
a hiba, de ennek határt szab az egész berendezés hosszúidejű stabilitása. Elfogadható 
irányszámként lehet venni, hogy az „együttes reprodukálóképesség" nem lehet jobb  
digitális üzemmódban sem 0,01%-nál. Analóg üzemmódban legfeljebb az üzemmód 
precizitása, a 0,1% érhető el!

1.2.3. A mérőberendezés megbízhatósága (figure o f merit)

Az elérhető megbízhatóságot alapvetően nem a precizitás és nem az együttes 
reprodukálóképesség, hanem a vizsgálati- és az összehasonlító minták közötti különbség
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2. ábra. A röntgenfluoreszcenciás spektrométer egységeinek el
helyezkedése

szabja meg. Ahhoz, hogy irányértéket lehessen megadni, a következőket kell figyelembe 
venni.

A röntgenfluoreszcenciás színképelemzés jellegzetesen felületi lokálelemzés. Ez azt 
jelenti, hogy a felület igen vékony, néhány század milliméter vastagságú rétegének kémiai 
összetételét adja meg. Ebből következik, hogy a vizsgált felület fizikai állapota, az elemek 
homogén eloszlása alapvető az elemzés megbízhatósága szempontjából. Példaként vegyünk 
egy porfíros kőzetet, a biotit-gránitot. Ha több felületi csiszolatot készítünk a kőzet egy, 
kőzettanilag egynemű darabjából, könnyen belátható, hogy az egyes ásványi alkotók 
mennyisége statisztikusan változik az ásványok felület-százalékában kifejezve. Minthogy 
az egyes ásványok kémiai összetétele különböző, a különböző felületekről készült kémiai 
elemzések szükségszerűen különbözők lesznek, noha az elemek százalékának összege 
elméletileg 100% lesz. Az eredmények szórása annál nagyobb, minél durvább kristályok
ból épül fel a kőzet és minél nagyobb a kémiai különbség az egyes kristályok között. 
Biotit-gránit esetében a К -tartalom relatív szórása a felületi 0,01 mm vastag rétegben el
érheti a 10 rel. %-ot is. Nyilvánvaló, hogy ez a hiba messze meghaladja a mérőműszer 
precizitását, vagy reprodukálóképességét. A minta ásványtani állapotából, ill. össze
tételéből származó hibát ásványtani hatásnak nevezik.

Ez a hiba a minta aprításával csökkenthető, és „végtelen finomra" való őrléssel meg 
is szűnne. A valóságban azonban ezt nem lehet megvalósítani az egyes ásványok pl. a csil
lámok nehéz őrölhetősége, vagy mások pl. kalcit könnyű őrölhetősége miatt. Ez utóbbiak 
pora ugyanis mint puha párna védi az ellenálló szemeket az őrlő koptatástól és nyírástól. 
Pormintában mindig maradnak nagyobb szemcsék és a köztes teret az igen finom por 
tö lti k i;  a még kellőképpen meg nem őrölt szemcsék összetétele különbözik a már finomra 
őrö lt — beágyazó — átlagétól, és így a minta a kémiai elemeloszlást tekintve inhomogén. 
A 3. ábra (JENKINS R. 1970 után) is a létrejöhető inhomogenitásra hívja fel a figyelmet. 
Ezekhez járul még egy tényező. Ha egyes ásványok orientációra hajlamosak, (tű vagy 
lemez alakúak) pl. azbeszt, amfibol, csillám stb, akkor ezek tengelyükkel vagy lapjukkal 
elfekszenek a minta felületén és azt a látszatot keltik, mintha koncentrációjuk olyan nagy 
lenne a minta belsejében is, m int a vizsgált felületen.
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3. ábra. Kétfázisú minta vázlata, amelyben a röntgen sugár behatolási mélysége (d) kisebb az átlagos 
szemcse sugaránál (JENKINS R. 1970 után)

A felületi elemi inhomogenitás tisztán őrléssel nem szüntethető meg. Kedvező eset
ben 0,1 rel. %-ig csökkenthető, de kedvezőtlen esetben néhány rel. % is maradhat. Vannak 
ugyan matematikai módszerek (DE JONGH W. K. 1970) a pormintáк heterogenitásának 
figyelembevételére, de ezek többnyire elhanyagolásokkal dolgoznak.

Az ásványtani- és a szemcse-inhomogenitási hiba megnyugtató módon csak úgy 
küszöbölhető ki, ha feloldjuk a mintát, vagy ömledéket képezünk belőle. A valódi oldat 
egyértelműen a jobb megoldás, mivel az ömledék esetében különféle összetételű szilárd 
üvegfázisok maradhatnak, ha nem biztosítjuk az olvadék gondos homogenizálását (JEN
KINS R. 1970). Ma már vannak olyan olvadékkészítő automaták is, amelyek valóban 
homogén üvegtárcsát adnak. A valódi és a szilárd oldattal — különösen ha az a belső stan
dardot valamint a minta tömegabszorpciós együtthatóját kiegyenlítő elemeket is tartal
mazza hozzákeverve — elérhetjük a maximális megbízhatósági tényezőt, a 0,1—0,08 rel. 
%-ot.

Összefoglalva a megbízhatóságra vonatkozóan fentebb leírtakat, meg lehet álla
pítani, hogy a röntgen spektrométer analóg üzemmódja tökéletesen megfelel a maga 0,1 
rel. %-os precizitásával a leggondosabban végzett mintaelőkészítéssel kapható maximális 
0,1—0,08 rel. %-os elemzési megbízhatóság eléréséhez. Vannak azonban olyan speciális 
alkalmazási területek, ahol kimondottan szükség van a digitális üzemmóddal nyerhető 
0,01 együttes reprodukálóképességre (pl. homogenitás vizsgálat).

1.2.4. A röntgenspektrometria összehasonlítása más módszerekkel az elemzési 
pontosság szemszögéből

Az előzőekben tárgyilagosan áttekintettük a röntgenfluoreszcenciás spektrometria 
pontossági viszonyait. Visszatekintve látjuk, hogy a műszer precizitása kiváló, csak az
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atomabszorpciós spektrométeré egyenértékű ezzel. Ami az együttes reprodukálóképes
séget illeti, abban nincsen versenytársa. Ez teszi alkalmassá arra, hogy porminták (pl. 
standardminták) homogenitását ezzel az eszközzel lehet legmegbízhatóbban ellenőrizni. 
Ami a 0,1—0,08 rel.% megbízhatóságot illeti, az a már említett legkedvezőbb koncentráció
tartományra vonatkozik.

Az egyéb vizsgálati módszerek optimális megbízhatósági paramétereivel össze
hasonlítva azt találjuk, hogy az gyakorlatilag azonos az atomabszorpciós spektrometriával 
és a polarográfiával elérhető pontossággal.

Eddig hallgatólag mindig a főelem meghatározások pontossági tényezőiről 
volt szó. Némileg más szempontok és pontossági összefüggések érvényesek a nyomelem
zéseknél.

1.2.5. Nyomelemzések problémái

Az elemzés megbízhatóságával egyenértékű a kimutatási határ. E két paraméter 
szorosabban függ össze, mint első pillanatra látszik. Vegyük pl. azt az esetet, amikor 
az alapvonal megbízhatósága о %. Ez esetben akkor tekinthetjük megnyugtatóan valamely 
elem adott vonalának az alapvonal megemelkedését, ha 3 o-nál nagyobb az alapvonal 
és a megemelkedés csúcsa között a különbség (4. ábra).

4. ábra. Az alapvonal ingadozása (1— 3a) és elemcsúcs (>3ct) helye a regisztrátumon 
(bővebb magyarázat a szövegben)

Ez a kép a statisztikai 3 X о =  99,7% biztonságot teszi szemléletessé.
Az analitikusok meggyőződéssel vallják, hogy már 2 о különbség is teljesen elegendő 

a kimutathatósághoz. Bizonyára ez így igaz is, mert a statisztika nem számol azzal 
a műszerrel való eggyéválással, ami a mérés folyamatában a műszer és „gazdája" között 
kialakul. Mindkét definíció szerint összefüggés van a kimutatási határ és a háttérsugárzás 
— az alapvonal — о-ja, a között. JENKINS R. — DE VRIES J. L. (1968) képlete 
szerint:
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% = ahol

lh =  a csúcs maximuma alatt mért (vagy számított) háttérsugárzás intenzitása;
Th =  a háttérsugárzás mérési ideje.

A kimutatási határnál természetesen két mérést kell végezni, egyet a vonal csúcsá
nál, amiben a tiszta vonal és a háttérsugárzás együtt van jelen, a másik mérést a háttér- 
sugárzás mérésére. Statisztikai matematikai megfontolásból 2 • \ /2  =  3 faktorral meg kell 
szorozni a CTh'f ahhoz, hogy a két mérés hibáját is figyelembe tudjuk venni. Ehhez járul 
még egy tényező, a sugárzás-intenzitást a koncentrációra átszámoló faktor

m =  a kalibráló egyenes meredeksége;
C =  az adott elem koncentrációja.

Ez szemléletesen is belátható a 4. ábra alapján.
A kimutatási határ függ az adott elem mért hullámhosszától és néhány it t  nem 

részletezett műszeres paramétertől. JENKINS R. — DE VRIES J. L. (1968) és JENKINS 
R. (1970) részletesen tárgyalja ezeket a tényezőket, itt csak a tő lük származó ábrát 
mutatjuk be (5. ábra).

A görbe két hasonló részből tevődik össze. Az 56-os atomszámig a К -sorozat vonalait tudjuk 
mérni, míg efölött az L-sorozatét. Az L-sorozat 8—10-szer kisebb hatásfokkal gerjeszthető, m in ta K- 
sorozat. A görbe második fele ezért 10-szer kisebb amplitúdójú, illetve ennyiszer magasabban van 
a minimum pontja, mint az első szakaszon. Feltűnő, hogy a 25—40 atomszám között lenne a leg
érzékenyebb a spektrométer, ha csak a röntgencső folytonos sugárzásával gerjesztenénk a meghatáro
zandó elemeket. Lehetőség van azonban különböző anódanyagú csövekkel, azok karakterisztikus 
sugárzásával, szelektív gerjesztést is végrehajtani. Ha ugyanis a meghatározandó elem K-, vagy L-soro- 
zatú, abszorpciós élének a rövid hullámhosszú oldalára eső karakterisztikus csősugárzás kerül, akkor 
ez a vonal az előbbi ábrán leolvasható értékhez viszonyítva akár 10—100-szor is érzékenyebben ger
jeszthető. így áll elő az az eset, hogy W sugárzással szelektíve lehet gerjeszteni a Zn-t 0,1 ppm k i
mutatási határral, ugyanakkor folytonos csősugárzással csak 1—2 ppm a kimutatási határa. Ez még így 
is kitűnő az emissziós optikai színképelemzés néhány száz ppm-es értékéhez viszonyítva. Ellenkező 
példa is van. Az Ag emissziós optikai színképanalitikai úton 0,1 ppm kimutatási határral mutatható 
ki, de röntgenfluoreszcenciásan csak 8—10 ppm-el.

A kimutatási határ csökkentésére számtalan eljárást dolgoztak ki, s kb. egy nagyság
rendet lehet nyerni a készüléknek a speciális feladathoz való beállításával. További lehe
tőséget jelent a mintában levő nyomelem valamilyen kémiai módszerrel való kinyerése 
és dúsítása.

C
így a kimutatási határ:
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Atomszám

5. ábra. A kimutatási határ az atomszám válto
zásának függvényében (JENKINS R. —

DE VRIES J. L. 1968 után)

A nyomelemzésekre vonatkozó információk az 1. táblázatban találhatók. Ez az 
összefoglaló táblázat elemek szerinti csoportosításban megadja, hogy milyen úton milyen 
kimutatási határ érhető el.

1.3. Az elemzési megbízhatóság és elemi koncentráció közötti kapcsolatok

Nyilvánvaló, hogy egy elem mennyiségi meghatározásának biztonsága rossz a ki
mutatási határ közelében. Am int nő az elemzővonal intenzitása a háttéréhez viszonyítva, 
egyre jobb lesz a helyzet, esetleg el is lehet hagyni a háttérintenzitás mérését, ami azonnal 
2 • \ /2  =  3-szoros csökkenéshez vezet. Könnyen belátható, hogy ismét rosszabb lesz 
az elemzési megbízhatóság, ha az adott elem koncentrációja közelít a 100%-hoz. Elfogad
ható egyszerűsítéssel élve olyan kétkomponensű rendszerről van szó, amelynek az alap
anyagösszetétele igen erősen változik a meghatározandó elem változásának következtébea 
Meghökkentő módon éles matrixhatáshoz jutunk. Különleges óvintézkedés nélkül pusztán 
ez a tény néhány rel. % hibát okozhat. Spekulatív úton is eljuthatunk ahhoz a kísérletileg 
igazolt tényhez, hogy a röntgenfluoreszcenciás színképelemzés leginkább megbízható 
(kicsi az elemzési hibája) az 1-75%-os koncentráció-tartományban. Megfelelő óvintézke
déssel, oldat vagy szilárdoldat (ömledék) készítéssel és ami ezzel együtt jár, a meghatáro
zandó elem hígításával, sőt a minta és a kalibráló sorozat közötti sugárabszorpciót csök
kentő anyagok bevitelével vissza tudjuk vezetni a mintánkat a legkedvezőbb koncentráció 
tartományba. Ezért úgy módosul az előbbi tétel, hogy a röntgenfluoreszcenciás színkép- 
elemzés megbízhatósága 0,5% koncentráció fö lö tt a legnagyobb és állandó!

A 0,1%-os koncentráció-tartomány alatt sem a hígítás, sem az abszorpció puffer 
hozzáadása nem járható út, mert az ugyan csökkentené a minta és az etalonsor közötti 
különbséget, de annyira lecsökkenne a hasznos vonal intenzitás, hogy a számlálási statisz-



A röntgenfluoreszcenciás színképelemzés problémái 13

1. táblázat

Kimutatási határ elemenként (W és Cr röntgencső felhasználása esetén)

Röntgen cső Röntgen cső

Elem
W Cr

Elem
W Cr

Kimutatási határ Kimutatási határ
(ppm) <%) (ppm) (%)

Na — 0,1 -1 ,0 Rb 10 _

Mg - 0,2 -1 ,0 Sr 10 —

AI — 0,1 -0 ,8 Y 20 —

Si — 0,05 -0 ,5 Zr 20 —

P — 0,05 -0 ,5 Nb 20 —

S — 0,01 -0,1 Mo 20 —

Cl — 0,05 -0,1 Rn 30 —

K — 0,005-0,01 Rh 30 —

Ca - 0,001-0,01 Pd 40 —

Sc
Ti
V
Cr
Mn
Fe

50
50
20
20
20
10

5 (ppm) 
1 (ppm)

Ag
Cd
In
Sn
Sb
Те

40
50
50
50
70
80

-

Со 10 — J 50 —

Ni 5 — Cs 50 _

Cu 1 — Ba 70 —

Zn 1 — La 100 _

Ga 30 — Ce 100 —

Ge 20 — Pr 100 —

As 10 — Nd ■ 100 —

Se 10 — Pm 100 —

Br 20 - Sm 100 -

Röntgen cső
W Cr
Kimutatási határ

(ppm) (%)
100 —

100 —

100 —

100 —

100 —

100 —

100 —

100 —

100 —

50 —

20 -

20 _
20 —

30 —

40 —

50 —

50 —

80 —

50 —

50 -
50 —

50 —

Elem

Eu
Gd
Tb
Dy
Но
Er
Tm
Yb
Lu
Hf
Ta
W
Re
Os
Ir
Pt
Au
Hg
TI
Pb
Bi

Th
U

tikai hiba túlkompenzálná az így remélt pontossági nyereséget. Csak az eredeti porminta 
elemzése jöhet szóba, azokkal az óvintézkedésekkel, amelyek segítenek. A  m intát a lehető 
legfinomabbra porítjuk, a sűrűségkülönbségek kiegyenlítésére nagy nyomással pasztil- 
lázzuk, a kritikus elemek (általában a Ca-nál könnyebb elemek) meghatározásához kevés 
belső standardot keverünk a pormintához és a mérés alatt forgatjuk a mintát stb. Minden 
lehetőt megtéve a 0,01—0,5%-os koncentráció-tartományban 1—5 rel. % megbízhatóságú 
elemzést tudunk végezni. Összehasonlításként annyit, hogy a komplexometriás titr i- 
metrikus Ca és Mg és általában a titrimetriás elemzések ilyen megbízhatóságúak.

A nyomelemek tartományában 0,01% koncentráció alatt még a belső standard 
hozzáadása те т  engedhető meg. Nemcsak a hígítás elkerülése miatt, hanem az ezzel be
v itt nemkívánatos egyéb szennyezés miatt sem. Ahogy haladunk a kimutatási határ felé, 
úgy csökken a megbízhatóság. A néhány tíz ppm-es tartományban meg kell elégednünk a 
20—30 rel. %-os megbízhatósági tényezővel is. A nyomelemdúsítás javítja a kimutatási 
határt, de semmit sem javít az egész módszer megbízhatóságán, ha belevesszük a dúsítási 
eljárás veszteségeit és hibáit is, sőt súlyos szennyezési veszélyt is rejt magában. Igen 
gondos mérlegelést kíván, hogy egy dúsítási eljárás segítségül hívása kívánatos-e?
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Itt kell emlékeztetni arra, hogy a geológiai mintavétel hibája összemérhető a nyom
elemzés megbízhatósági tényezőjével.

Összehasonlításul meg kell jegyezni, hogy az emissziós színképelemzés megbízha
tósága ehhez hasonló és esetenként még gyengébb; az atomabszorpciós színképelemzésé 
általában hasonló, de esetenként jobb.

A geológiai gyakorlatban gyakran kell szembenézni azzal, hogy csak igen kevés 
anyag áll rendelkezésre és ebből a kevésből kellene legalább a legfontosabb vizsgálatokat 
elvégezni. A röntgendiffrakciós fáziselemzésen és a röntgenfluoreszcenciás színképelem
zésen kívül nincs más módszer, ami az anyag megsemmisítése nélkül adna vizsgálati ered
ményt. A következőkben megvizsgáljuk, hogy milyen megbízhatóságú elemzést kapunk 
akkor, ha csak néhány tíz milligramm anyag áll a rendelkezésünkre.

1.4. Korlátozott mennyiségű anyag vizsgálati problémái

Behatóan foglalkozik ezzel a témával JENKINS R. — DE VRIES R. L. (1968) és 
MACDONALD G. L. (1970); a részletkérdések tekintetében ezekre a szerzőkre utalunk.

Kevés kivételtől eltekintve kis mennyiségű anyag esetén nincs mód maximális meg
bízhatóságú elemzések végzésére, hiszen belátható, hogy a kis anyagmennyiség nem engedi 
meg a teljes gerjesztő sugárnyaláb kihasználását, így az elégtelen gerjesztés miatt is kicsi 
lesz az érzékenység. Ilyen körülmények között a számlálási statisztikai hiba sem csök
kenthető, mivel a mérési idő növelésének határt szab a spektrométer hosszúidejű stabi
litása. Mindezt figyelembe véve 5—20 rei. % megbízhatósági tényezőjű elemzésekhez ju t
hatunk. Saját tapasztalatunk szerint kőzetminták esetében az ún. „vékonyréteg technika" 
a legmegfelelőbb. A kisméretű achát csészében nagyon gondosan és igen erőteljesen el
dörzsölt anyagot hígított gumiragasztó oldattal ragadóssabbá te tt mintatartó fólia aljára 
szórjuk és kocogtatással elterítjük a finom port, hogy egyenletesen fedje a ragacsos fólia 
teljes felületét. Ilyen esetben alig érvényesül a matrix hatás, mert annyira vékony a minta
réteg és annyira híg is. A fluoreszcenciasugárzás intenzitása egyenesen arányos ebben az 
esetben a gerjesztő sugárkévében levő atomok számával. A megbízhatóságot csökkentő 
tényezőka számlálási statisztikai hiba, a nem kifogástalanul kézben tartható rétegvastag
ság és a sugárkévében levő vizsgálati felület nagysága, azaz a vizsgálati térfogat.

A röntgenfluoreszcenciás színképelemzésértékét nem lehet túlbecsülni, ha figyelem
be vesszük, hogy ugyanerről a mintáról elkészíthető a röntgendiffrakciós fáziselemzés is. 
A por összetételbeli változás nélkül leoldható egy óraüvegbe tö ltö tt kevés oldószer segít
ségével, és elvégezhető még belőle elektronmikroszkópos, infravörös spektroszkópos és 
kedvező esetben még derivatográfiás vizsgálat is. Ilyen kevés anyagból semmi más mód
szerrel nem lehet ennyi értékes információt szerezni.
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2. A RÖNTGENÉLUORESZCENCIÁS SZÍNKÉPELEMZÉS FÖLDTANI
ALKALM AZÁSA

2.1. Nyomelemzés

Az előzőekből már nyilvánvaló, hogy a röntgenfluoreszcenciás színképelemzés ered
ményes földtani alkalmazása egyrészt attól függ, hogy pontosan tudjuk, hogy mire aka
runk választ kapni ezzel a módszerrel; másrészt, hogy a megoldandó feladat milyen elem
zési költséget bír el.

Az első témakörben tudnunk kell, hogy a röntgenfluoreszcenciás színképelemzés 
nem alkalmas a 11. rendszámú elem, azaz a Na-ná! könnyebb elemek meghatározására. 
A Na-tól a Si-ig bezárólag igen rossz a kimutatási határ (0,01% körül), ezért ezeket az ele
meket nem lehet nyomelemként meghatározni. A P—Ca-ig terjedő elemsort is inkább 
az ún. főelemcsaládhoz kell sorolni, mert a kimutatási határuk 0,005% körül van az alap-

2. táblázat

A meghatározandó elemek és az elemzési paraméterek összefüggése 
különleges elemzés során

Röntgen cső Rö ntgen cső
Elem W Au Mo/Nb E lem W Au Mo/Nb

kimutatási határ (ppm) kimutatási határ (ppm)
Zn 1 -  5 0 ,5 - 2 Nd 10-20 10-30
Cu 1 -  5 1 -  5 Xm 5 -1 0 10-20
Ni 5 -10 5-10 Eu 5 -1 0 5 -1 0
Со 5 -1 0 5 -1 0 Gd 5 -1 0
Fe 5 -1 0 10-20 Hf 5 -2 0
Mn 10-30 10-30 Ta 10-30 10-20
Cr 10-30 10-30 W 10-30
Y 5 -1 0 Pf 10-30
Sr 5 -1 0 Tu 10-30
Rb 5 -1 0 Hg 10-20
Br 5 -1 0 Tl 10-20
Se 10-20 Pb 5 -1 0
*As 10-20 Bi 5 -1 0
Ba 20-50 Th 10-30
La 20-30 U 10-30
Ce 10-30
Pr 10-30

K-sorozatú adatok L-sorozatú adatok
*h a  Pb n in cs  a m in tá b a n
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anyag elemi összetételétől függően, de igen kedvező esetben pl. tiszta vulkáni üvegekben 
szóba jöhetnek m int meghatározható kisebbségi elemek. A Ti-tól a Ba-ig terjedő elemsor 
képezi a tulajdonképpeni kedvező elemtartományt a röntgenfluoreszcenciás színkép- 
elemzés számára. Itt utalunk a már bemutatott 5. ábrára. A Te-tól az U-ig terjedő elemi 
sor csak az L-vonalsorozat gerjesztésével elemezhető. Az 5. ábra tanúsága szerint az alap 
kimutatási határ kb. 8— 10-szer magasabb, m in ta  К -vonal sorozat gerjesztésével kapható 
legkedvezőbb. Az 1. táblázatban á llíto ttuk össze a nyomelemzésekre vonatkozó legfonto
sabb tájékoztató adatokat.

Egyes elemek esetében — megfelelő gerjesztőcső alkalmazásával és a célnak meg
felelő gerjesztési paraméterek beállításával — szelektív és érzékenyebb gerjesztést lehet 
létrehozni.

A 2. táblázatban á llítottuk össze az elérhető legalacsonyabb kimutatási határokat 
és az alkalmazandó gerjesztő csövet.

Tovább csökkenthető a kimutatási határ kémiai dúsítással. Az általunk kidolgozott 
úton RISCHÁK G. (1967, 1968, 1972) savanyú kőzetek esetében a kovasavtartalomtól 
függően 5—10-szeres javulást ért el a ritkaföldfémek, a Hf, a Ta esetében. Más, össze
tettebb eljárással kedvező esetben 10—100-szoros kimutatási határ csökkenést nyerhe
tünk. Ezek az eljárások azonban 2—10-szeresére is megnövelhetik az elemzési költséget.

2.2. Főelemek meghatározása

A főelemek meghatározására — mint már az analitikai részben megtárgyaltuk — 
két út van: egy korlátozott pontosságú elemzés finomra őrölt porminta és a hozzáadott 
belső standard pasztillává préselése (RISCHÁK G. 1967, 1971b) (ebben az esetben 
3—5 rel. %-os megbízhatósági tényezőt lehet elérni); a másik út a nagy pontosságú elem
zés nedves úton feltárt vagy L i—Na-tetraboráttal szilárd oldatba — ömledékbe — v itt 
mintával. Ebben az esetben a megbízhatósági tényező 0,5 rel. % alatt marad. Az első 
esetben 0,01% elemi koncentráció fö lö tt lehet dolgozni, az utóbbi esetben csak 0,1% 
fö lött.

A módszerek közötti választásnál elsősorban a pontossági igény és gyakran ezzel 
azonos súllyal az elemzési költség jön számításba. A fe ltárt minta elemzési költsége 
2—5-szöröse a tablettázott pormintáénak.

2.3. Minta-igény

A fentiekből és az analitikai részben előadottakból is látszik, hogy az elemzés meg
bízhatóságához hozzátartozik az elemzendő minta megbízhatósága. Ezen azt kell érteni, 
hogy a megelemzett minta mennyire képviseli azt a földtani képződményt, amelyből 
származik. Ez a földtani anyagvizsgálat kényes kérdése. Ennek kifejtésére nem ad lehető
séget e módszertani füzet terjedelme. A problémának igen kiterjedt szakirodalma van 
és ennek ellenére sem megoldott ez az alapkérdés. A  jelen keretek között csak arról tár-
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3. táblázat

Adott átlagos mintabeli szemcseátmérőhöz tartozó szükséges mintamennyiség különböző 
homogenitási tényező (e = 1%; 0,5%; 1,0; 0,5% esetén)

e = 0,1%
d mintamennyiség (g)

(mm) c = 0,01% c = 0,5% c = 1,0% c = 5% c = 10% c = 20% c = 50%

0,01 1,29 0,26 0,13 0,02
0,02 10,36 2,06 1,03 0,20 0,09 0,04
0,05 161,84 32,24 16,04 3,08 1,46 0,65 0,16
0,10 1294,7 258,0 128,3 24,62 11,66 5,18 1,30
0,20 10357,6 2063,2 1026,4 197,0 93,31 41,47 10,37

c =0,5%
d mintamennyiség (g)

(mm) c = 0,05% c = 0,1% c = 0,5% c = 1,0% c = 5% c= 10% c = 20% c = 50%

0,01 0,10 0,05 0,01
0,02 0,83 0,41 0,08 0,04
0,05 12,95 6,47 1129 0,64 0,12 0,06 0,03
0,10 103,63 51,80 10,32 5,13 0,98 0,47 0,21 0,05
0,20 829,03 414,3 82,53 41,06 7,88 3,73 1,66 0,41

e = 1%
d mintamennyiség (g)

(mm) c = 0,01% c = 0,05% c = 0,1% c = 0,5% c = 1,0% c = 5% c = 10% c = 20%

0,01 0,13 0,03
0,02 1,04 0,21 0,10 0,02
0,05 16,20 3,24 1,62 0,32 0,16 0,03
0,10 129,60 25,91 12,95 2,58 1,28 0,25 0,12 0,05
0,20 1036,7 207,2 103,6 20,63 10,26 1,97 0,93 0,41

e = 5%
d mintamennyiség (g)

(mm) c = 0,005% c = 0,01% c = 0,05% c = 0,1% c = 0,5% c = 1,0% c = 5,0%

0,01
0,02
0,05 1,3 0,65 0,13 0,06
0,10 10,4 5,18 1,04 0,52 0,10 0,05
0,20 82,9 41,47 8,29 4,14 0,83 0,41 0,08

d = a porminta közepes szemcseátméröje (mm); 
c = variációs állandó 100 (%);
c = 0,001%—50% a meghatározni kívánt összetevő várt %-os koncentrációja a mintában
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4. táblázat

Adott őrlési finomsághoz tartozó homogenitási tényező (e)-értékek különböző mintamennyiség 
(0,5 g, 1 g, 5 gl felhasználása esetén

0,5 g anyag
d Homogenitási tényező. € (%)

(mm) c = 0,001% c = 0,01% c = 0,1% c = 1,0% c = 5% c = 10% c = 50%

0,01 1,61 0,51 0,16 0,05 0,02 0,02 0,01
0,02 4,56 1,44 0,46 0,14 0,06 0,06 0,01
0,05 18,03 5,70 1,80 0,57 0,25 0,17 0,06
0,1 16,13 5,10 1,60 0,70 0,48 0,16
0,2 14,42 4,54 1,99 1,37 0,46
0,5 17,94 7,86 5,41 1,80
1,0 22,23 15,30 5,10
2,0 14,42

1 g anyag
d Homogenitási tényező, c (%)

(mm) c = 0,001% c = 0,01% c = 0,1% c = 1,0% c = 5,0% c = 10% c = 50%

0,01 1,14 0,30 0,11 0,04 0,02 0,01
0,02 3,22 1,02 0,32 0,10 0,04 0,03 0,01
0,05 12,73 4,02 1,27 0,40 0,18 0,12 0,04
0,10 11,38 3,60 1,13 0,50 0,34 0,11
0,20 10,18 3,20 1,40 0,97 0,32
0,50 12,66 5,55 3,82 1,27
1,00 15,69 10,80 3,60
2,00 10,18

5 g anyag
d Homogenitási tényező. e (%)

(mm) c = 0,001% c = 0,017 c = 0,1% c = 1,0% c = 5,0% c = 10% c = 50%

0,01 0,51 0,16 0,05 0,02 0,01
0,02 1,43 0,45 0,14 0,05 0,02 0,01
0,05 5,66 1,79 0,57 0,18 0,08 0,05 0,02
0,10 16,00 5,06 1,60 0,50 0,22 0,15 0,05
0,20 14,31 4,52 1,42 0,62 0,43 0,14
0,50 17,88 5,63 2,47 1.70 0,57
1,0 15,92 6,97 4,80 1,60
2,0 13,58 4,53

d = a porminta közepes szemcseátmérője (mm); 
e = variációs állandó ”  • 100, (%);
c = 0,001%—50% a meghatározni kívánt összetevő várt %-os koncentrációja a mintában
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gyalhatunk, hogy az elemzendő minta mennyire homogén, mennyiben képviseli önmagát, 
és hogy összhangban van-e a választott analitikai módszer megbízhatóságával.

A 3. és 4. táblázata meghatározni kívánt összetevő 0,005—50% koncentráció-tarto
mányában a homogenitási tényező (e) a minta közepes szemcseátmérője (d) és a szük
séges mintamennyiség öszefüggéseit foglalja össze. A 3. táblázat megadja, hogy adott 
szemcsefinomság mellett milyen mennyiségű mintát kell feloldani és megelemezni, hogy 
a kívánt megbízhatósági tényezőt elérhessük. A 4. táblázat feltünteti, hogy adott homo
genitási tényezőhöz milyen őrlési finomság tartozik, azaz segítséget nyújt a szükséges 
szemcsefinomság megállapításához. Minthogy mindkét táblázat adatai statisztikai meg
fontolásokon alapszanak, a kapott számadatok csak tájékoztató jellegűek, hiszen nem 
veszik figyelembe a röntgenfluoreszcenciás színképelemzésnek azokat a sajátságait, ame
lyeket az analitikai részben már megtárgyaltunk. A fenti két táblázat ugyanakkor nem
csak az analitikusoknak, hanem a vizsgálatot kérő geológusnak is hasznos segítség.



20 MÓDSZERTANI K Ö ZLEM ÉN Y EK X. KÖTET 1986/2.

3. A RÖNTGENFLUORESZCENCIÁS SZÍNKÉPELEMZÉSSEL MEGOLDHATÓ
FÖLDTANI FELADATOK

3.1. Nyomelemzések felhasználása

Elsősorban geokémiai kutatási feladatokban használható és főként a ritka fö ld
fémek a Zr—Hf, a Nb—Ta, a Ca—Sr, a Bi, W, As, Ge—Ga, V, Ti, S, P elemzésénél, amelye
ket a hagyományos optikai színképelemzéssel csak sokkal kedvezőtlenebbül lehet meg
határozni.

Ezzel a módszerrel rosszul elemezhető elemek: Cl, Cr, Mn, Au, Rh, Pd, Ag, Cd, In, 
Sn, Sb, Te, J, Cs, Pm, Sn, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Re, Os, Ir.

Ez a módszer felhasználható régészeti és gyűjteményi minták, valamint drágakövek 
roncsolásmentes vizsgálatára. Közvetlen kapcsolatban van ez a módszer az optikai és az 
atomabszorpciós színképelemzéssel, melyekkel egymást vagy kiegészítik, vagy párhuza
mos kontro llt tesznek lehetővé.

3.2. Főelem meghatározások felhasználása

Mind geokémiai, mind ásványtani vagy kőzettani vizsgálatok céljából bevethető 
fegyver. Az analitikai részben tárgyalt igen nagy precizitás és együttes reprodukáló
képesség miatt alkalmas technológiai termékek, vulkáni üvegek, drágakövek roncsolás- 
mentes homogenitás-vizsgálatára is.

Mivel közvetlen kapcsolatban van a többi kémiai analitikai módszerrel is, ezért 
alkalmas azok rendszeres hibáinak kikutatására és ellenőrzésre. Alkalmas továbbá gyors 
kérő iái elemzést biztosítva, a porminta pasztillákon végzett elemzésével a fázisanalitikai 
(pl.: röntgendiffrakciós, termikus és infravörös színképi) vizsgálatok segítésére.

A főelem koncentrációtartományban minden elem jól elemezhető; a Na és Mg vizs
gálatára kevésbé alkalmas.

Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy az utóbbi időben terjed az ún. energia- 
diszperzív röntgenfluoreszcenciás színképelemzés. Ezek a berendezések nem analizátor 
kristállyal, hanem energiaszelektív félvezető sugárdetektorral bontják fel a fluoreszcencia 
sugárzást az elemek szerint és bonyolult elektronikával, sokcsatornás energia analizá
torral, valamint mikroprocesszorral dolgozzák fel a detektor elektromos információit. 
Ez a berendezés egyszerre adja meg a mintában levő összes elemet. A felbontóképessége
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jelenleg még kisebb, mint a kristálydiszperziós rendszeréé. Az ilyen ,,Edax"-rendszerű 
berendezés kisebb a hagyományos röntgenfluoreszcenciás berendezésnél, ára jelenleg 
azonos ez utóbbiéval. Igen valószínű, hogy az elektronika árának rohamos csökkenésével 
előnyösebb helyzetbe kerül, m int a bonyolult és drága finommechanikát használó hagyo
mányos kristálydiszperziós berendezés.
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ZÁRSZÓ

Mind a nyom-, mind a főelem meghatározásoknál külön hangsúlyoztuk a költsé
geket, mint gyakran meghatározó tényezőt. Emlékeztetni kell azonban arra, hogy okos 
mintaválasztással kevesebb minta többet mond, m int a könnyű kézzel kiválasztott sok. 
Éppen ezért átgondoltan kiválasztott minták esetében megengedhető az a „luxus", hogy 
a drágább és pontosabb vizsgálatot végeztessük, az összköltség változatlanul hagyása 
mellett. Az eredmény mindig a gondosakat igazolja.

Végül szeretnénk cáfolni egy igen elterjedt, de minden alapot nélkülöző véle
ményt, hogy ha valaki egy terület feldolgozását elkezdte egy módszerrel, akkor menet 
közben nem változtathat elemzési módszert. Változtathat! — de csak akkor, ha az újabb 
módszer megbízhatósági tényezője egyenlő vagy kisebb m in t a régi feldolgozásnál hasz
nálté. Ilyen esetben a régi és új módszer tökéletesen kapcsolódik. Ha az új módszer pon
tosabb, magától értetődik, hogy az elemzési adatokat csak a régivel azonos pontosságig 
szabad figyelembe venni. Ha nem így járunk el és nem vagyunk tekintettel az elemzési 
pontosságra (megbízhatósági tényezőre), akkor pl. 10 rel. % megbízhatóság mellett külön 
értékként kezelünk egy 450 ppm, 500 ppm és 550 ppm értéksort, pedig ezek ugyanazok. 
Az elemzési adatot mindig a megbízhatósági olló közepében kell látni.
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