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Streszczenia

W pracy przedstawiono porównanie szeregu metod obliczenio-
wych służących do eliminacji efektów matrycy w rentgenowskiej
analizie fluorescencyjnej. Metpdy te wykorzystano w analizie
rud cynkowo-ołowiowych zawierających cynk, ołów i żelazo w kon-
centracjach zmieniających się w szerokim zakresie. W oparciu
0 teorię fluorescencji rentgenowskiej wyprowadzono kilka nowych
równań typu "korekcji natężeń". Doświadczenia przeprowadzono
przy użyciu spektrometru z detektorem Si/Li/ i przenośnego ana-
lizatora jednokanałowego z licznikiem proporcjonalnym wykorzy-
stując źródła promieniotwórcze ^Pu i ^'Pe. W celu wydzielenia
poszczególnych linii charakterystycznych promieniowania wtórnego
rejestrowanego za pomocą licznika proporcjonalnego zastosowano
metodę pojedynczych filtrów krawędziowych ze wstępną kalibracją.

Do obliczenia wartości współczynników korekcji i oszacowania
błędów oznaczeń zastosowano metodę regresji wielokrotnej. Przed-
stawione wyniki wskazują na możliwość oznaczania cynku, ołowiu
1 żelaza w badanych rudach przy wykorzystaniu proponowanych me-
tod z wystarczającą dokładnością.

In the present paper several mathematical procedures for
overcoming matrix effects in the X-ray fluorescence analysis of
zinc-lead ores varying widely in composition are examined. Some
new intensity correction equations are derived using the theory
of X-ray fluorescence. Experiments were carried out on a high
resolution Si/Li/ spectrometer and also on portable single-
-channel analyzer with proportional counter, using ^T'u and
*^Fe radioisotope sources. For separation of overlapping spec-
tral lines recorded with a proportional counter, the single edge
filter method and pre-calibration is proposed.—- p

——Multiple regression is applied for the calculation of in-
fluence coefficients and estimation of errors of determinations.
The presented results show that the equations derived in
this paper allow zinc, lead and iron in ores to be determined
with relatively high accuracy.



В работе представлены результаты исследования разных
математических модели для учета матричных аффектов в рентгене-
флуоресцентном анализе цинково-свиыцовых руд, которых хими-
ческий состав изменяетсья в широкой диапазоне.

Указано вывод нескольких новых уравнений " коррекции
интенсивности ". Эксперименты произведено на спектрометре с
детектором si/Łi/ и одноканальном анализаторе с пропорцио-
нальном источником, с использованием излучателей плутоний-238
и железо-55. С целью разделения спектральных линий регистро-
занного излучения, в случае пропорционального источника, был
применен метод единных краевых фильтров и предварительного
калибрования.

Экспериментальные результаты указывают что пользоваясь
предлаганными методами возможно определить цинк, свинец и
железо в многокомпонентных рудах с достаточную точностью.



1. WSTJSP

Podstawowym warunkiem ekonomicznej eksploatacji złóż rud
cynkowo-ołowiowych jest częsta kontrola zawartości.pierwiast-
ków użytecznych występujących w tych rudach. Zastąpienie tra-
dycyjnych metod chemicznych przez metody radiometryćzne po-
zwala na znaczne.skrócenie czasu trwania analizy i obniżenie
kosztów. Spośród metod radiometrycznych rentgenowska analiza
fluorescencyjna wyróżnia się znaczną specyficznością oraz moż-
liwością jednoczesnego oznaczania zawartości szeregu pierwiast-
ków. Metoda ta polega na pomiarze natężenia promieniowania
fluorescencyjnego emitowanego przez atomy określonego pier-
wiastka, wzbudzone promieniowaniem Z lub gamma.

Czynnikiem, który ogranicza możliwości zastosowania omawia-
nej metody, są tak zwane efekty matrycy. Bfekty te związane
są z wpływem składu chemicznego ośrodka w jakim występuje pier-
wiastek oznaczany na natężenie jego promieniowania charaktery-
stycznego. Zmiana zawartości pierwiastków występujących
w próbce wraz z pierwiastkiem oznaczanym powoduje zmianę maso-
wych współczynników absorpcji promieniowania pierwotnego
i fluorescencyjnego w analizowanym materiale. Jest to tak
zwany absorpcyjny efekt matrycy. W pewnych przypadkach może
wystąpić również tak zwany efekt wzmocnienia polegający na
wzbudzaniu atomów pierwiastka oznaczanego przez promieniowanie
fluorescencyjne niektórych pierwiastków przeszkadzających*

Zależność natężenia określonej linii promieniowania charak-
terystycznego pierwiastka oznaczanego od składu chemicznego
próbki podali w swych pracach B.Gillam i H.T.Heal /~1_7,
J.Sherman £~2.J oraz T.Shiraiwa i N.Pujino £~J>J* W przypadku
dyskretnego widma promieniowania pierwotnego oraz próbki
"nieskończenie grubej" zależność.ta przedstawia się następu-
jąco

gdzie
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I. - natężenie promieniowani a charakterystycznego
i-tego pierwiastka oznaczanego,

O.; - wydajność fluorescencji dla rejestrowanej linii
promieniowania charakterystycznego i-tego pier-
wiastka,

f. - współczynnik "skoku" zależny od wartości masowych
współczynników absorpcji powyżej i poniżej okreś-
lonego progu absorpcji i-tego pierwiastka -

С* - zawartość i-tegó pierwiastka w badanej próbce,
С, - zawartość j-tego pierwiastka przeszkadzającego

w badanej próbce,
В - energia określonej linii promieniowania pierwotnego,

- energia odpowiadająca określonemu progowi absorpcji
i-tego pierwiastka,

- masowy współczynnik absorpcji promieniowania
o energii B Q ,

I (BJ) - natężenie promieniowania pierwotnego o energii SQ ,

S 1(5 0) - współczynnik wzmocnienia promieniowania charakte-
rystycznego i-tego pierwiastka zależny od energii
promieniowania pierwotnego i składu chemicznego
próbki. Wzór na współczynnik wzmocnienia podali
między innymi B.Laine i L.Tukia £~4jJ,

ji^j - całkowity masowy współczynnik absorpcji promienio-
wania pierwotnego i promieniowania fluorescencyj-
nego i-tego pierwiastka m j-tym pierwiastku

sin 9
analogicznie jak Д ^ , gdy j ж i

f j ^ - odpowiednio: kąt zawarty pomiędzy wiązką promienio-
wania pierwotnego i powierzchnią próbki oraz kąt
zawarty pomiędzy wiązką promieniowania wtórnego
i powierzchnią próbki.

Prace nad sposobami eliminacji efektów matrycy były prowa-
dzone między innymi w Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH.
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Zaproponowane metody korekcji /~5 - 12_7 odnoszą się przeważnie
do materiałów trójskładnikowych, a więc nie są uniwersalne.
Rudy cynkowo-ołowiowe zawierają trzy stosunkowo ciężkie pier-
wiastki a mianowicie żelazo, cynk i ołów oraz lekką matrycę
w postaci dolomitu. W tej sytuacji problem oznaczania zawarto-
ści pierwiastków użytecznych w próbkach tych rud został rozwią-
zany tylko dla przypadku niewielkich zmian ich składu chemicz-
nego /~13 - 15_7« Celem niniejszej pracy było znalezienie uni-
wersalnych metod eliminacji efektów matrycy w analizie fluore-
scencyjnej rud cynku i ołowiu w zakresie zmian zawartość4

trzech użytecznych pierwiastków od 0 do około 20 %. Osiągnię-
cie tego celu stało się możliwe poprzez zastosowanie tak zwa-
nych metod obliczeniowych opartych na różnych równaniach korek-
cji.

2. FRZEGLJD OBLICZENIOWYCH METOD ELIMINACJI BFESSbW MATRYC!

Rozwój metod obliczeniowych, który nastąpił w ostatnich la-
tach, jest związany z rozpowszechnieniem się maszyn cyfrowych
oraz spektrometrów rentgenowskich wyposażonych w minikomputery
/~16 - 18_7. Poza metodą parametrów podstawowych, która w chwi-
li obecnej może być stosowana.tylko w nielicznych przypadkach,
do metod obliczeniowych należą metody współczynników empirycz-
nych. Z kolei metody współczynników empirycznych dzielą się na
metody "korekcji natężeń" i "korekcji zawartości" /"intensity
correction" i "concentration correction"/. Wspólną cechą tych
metod jest wykorzystywanie pomiarów natężeń promieniowania fluo-
rescencyjnego pierwiastka oznaczanego i pierwiastków przeszka-
dzających do wyznaczenia wartości poszczególnych współczynników
występujących w konkretnym równaniu korekcji. Bstymacja tych
parametrów jest możliwa pod warunkiem posiadania odpowiednich
próbek wzorcowych. Równania korekcji stosowano w analizie fluo-
rescencyjnej są na ogół traktowane jako modele regresji będące
aproksymacją podstawowych wzorów Shiraiwy-Pujino

Do najbardziej znanych równań typu "korekcji natężeń" na-
leżą':



1/ równanie H.J.Lucas-Tootha i B.J.Prioe'a /*19_7

2/ równanie B.J.Mitchell i F.H.Hoppera £~

gdzie •

i - indeks określający pierwiastek oznaczany,
j,k - indeksy określające pierwiastki przeszkadza-

jące,
С — zawartość określonego pierwiastka w próbce»
В - natężenie promieniowania charakterystycznego

określonego pierwiastka,
n - liczba składników próbki.

Spośród równań typu "korekcji zawartości" można wyróżnić
następujące :

1/ równanie G.S.Lachance'a i R.J.Trailla /~21_7

Ci - bio + B i

2/ równanie P.Claisse'a i M.Quintina /~22_7

Ci = b i o +

gdzie
O L - współczynniki korekcji /regresji/t

pozostałe oznaczenia jak w równaniu /3/.

Równania typu "korekcji zawartości" odznaczają się wyższą
efektywnością eliminacji efektów matrycy niż równania "korekcji
natężeń", jednakże z ich zastosowaniem wiąże się konieczność
rozwiązywania układu równań dla każdej próbki o nieznanym skła-
dzie chemicznym. Równanie /5/ Claisse'a-Quintina^ które jest
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nieliniowe względem zmiennych niezależnych, wymaga w tym celu
stosowania procedury iteracyjnej. Wyznaczenie wartości współ-
czynnikór Oc wiąże się z koniecznością posiadania próbek wzor-
cowych, w których zawartości wszystkich pierwiastków zostały
oznaczone metodami chemicznymi» W przypadku wykorzystywania
równania typu "korekcji natężeń" wymagana jest znajomość zawar-
tości tylko tych pierwiastków występujących w próbkach wzorco-
wych, które następnie mają być oznaczane.

3. TEORETYCZNE PODSTAWY RÓWNAŃ "KOREKCJI NATĘŻEŃ"

Z punktu widzenia analizy rentgenowskiej próbek geologicz-
nych, która sprowadza się zwykle do oznaczenia zawartości jedne-
go lub dwóch pierwiastków w próbkach wieloskładnikowych, ko-
rzystniejsze jest stosowanie równań, typu "korekcji natężeń".
Wynika to z trudności uzyskania próbek wzorcowych, których pełny
skład chemiczny byłby znany z wystarczającą dokładnością*
Z drugiej strony znane w chwili obecnej równania tego typu nie
zapewniają pełnej eliminacji efektów matrycy, zwłaszcza w szero-
kim zakresie zmian zawartości poszczególnych pierwiastków.
W tej sytuacji zaistniała konieczność wyprowadzenia nowych rów-
nań, które mogłyby być konkurencyjne w stosunku do znanych juź
metod.

Rozpatrując przypadek próbki n-składnikowej możemy zapisać
układ równań Lachance'a-Trailla w postaci

H1 ~ 1 ) V — . + ° 4 i * W — +°4m*VCm = -°Ио'Н1

/6/

*mi'VC1+ ••• + «"mi* W •" * ( ° W V 1)Cm " " °Чм'
gd^ie m = n — 1 ;

pozostałe oznaczenia jak w równaniach /3/ i /1/.

Rozwiązanie powyższego układu równań ze względu na zawar-
tość i-tego pierwiastka / C^ / daje w rezultacie następujące
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równanie "korekcji natężeń"

С
1

gdzie
bj;o — współczynnik wprowadzony celem uwzględnienia tła,

Г(К, R) - wyrażenie będące liniową kombinacją natężeń pro-
mieniowania fluorescencyjnego pierwiastków prze-
szkadzających i wszystkich możliwych iloczynów
tych natężeń, z odpowiednimi współczynnikami E,

T (Z, K) =

gdzie
Ó, k, m - indeksy określające pierwiastek przeszkadza-

jący, j/k, jjfcn, k/m;
pozostałe oznaczenia jak w równaniu /5/»

W przypadku próbek czteroskładnikowych równanie korekcji /7/
będzie miało postać '

/о/
s

gdzie indeks 1 - określa pierwiastek oznaczany,
indeksy 2 i 3 - określają pierwiastki przeszkadzające;
pozostałe oznaczenia jak w równania /3/»

Równanie /8/ jest nieliniowe względem współczynników korek-
cji /regresji/, a zatem estymacja parametrów wymaga stosowania
procedury iteracyjnej. Z uwagi na związane z tym trudności ko-
rzystne może być zastosowanie równania przekształconego do po-
staci liniowej. W takim przypadku zmienną zależną jest natę-
żenie promieniowania charakterystycznego pierwiastka oznacza-
nego. Po przekształceniu otrzymujemy równanie



/9/

Równania /8/ i /9/ są sobie równoważne matematycznie, jed-
nakże przedstawiają one odmienne modele regresji. Należy zazna-
czyć, że w konkretnym zagadnieniu analitycznym niektóre człony
równania /8/ lub /9/ mogą okazać się całkowicie zbędne. Z tego
względu istotne znaczenie ma redukcja stosowanego modelu za po-
mocą testu F-Snedecora "a posteriori" Z~23_7, co jest łatwiejsze
do przeprowadzenia w przypadku równania liniowego*

Gdy wpływ zmian składu chemicznego matrycy na natężenie pro-
mieniowania charakterystycznego pierwiastka oznaczanego jest
stosunkowo niewielki, proste równania "korekcji natężeń" są w zu-
pełności wystarczające. Obecnie przedstawione zostanie wyprowa-
dzenie takich równań w oparciu o interpretację nomograficzną.
Rozwiązanie układu równań /6/ dla przypadku próbek trójskładni-
kowych można przedstawić w postaci

-1

1
/10/

gdzie 1 = ° li2" O t p21 ' B * °^Л2 ' °"2о

Równanie /10/ opisuje przebieg izokoncentraty CL 1-go
pierwiastka należącej do noaogramu, na którego osiach odłożono
natężenia R^ i Rg» Metodę interpretacji nomograficznej zapro-
ponowali autorzy, prac /"6_7 i /~24_7» Homogran skonstruowany
w oparciu o teoretyczne wartości natężeń linii ZnK^ i FbLo.
obliczone dla próbek zawierających ZnO i PbO 2 oraz CaCO, przed-
stawia rysunek 1. Względne wartości natężeń tych linii emisyj-
nych obliczono posługując się wzorami Shiraiwy-Fujino /~3_7.
W obliczeniach wykorzystano wartości parametrów podstawowych,
to znaczy masowych współczynników absorpcji, wydajności fluore-
scencji i współczynników "skoku" - zamieszczone w pracach
/"25 - 28_7. Założono, że kąty <f> i V /wzór /1// wynoszą od-
powiednio 70° i 80°, a promieniowanie pierwotne pochodzi od
źródła 2 5 8Pu.
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Rys. 1. Homograficzna interpretacja efektów matrycy
w przypadka próbek zawierających ZnO, FbO 2 i CaCOj.
Ha tężenia E ^ i Rj^ obliczone w oparciu
o parametry podstawowe.-



Równanie izokoncentraty /10/ można uprościć przyjmują, ozra-

czenia

o C1 1 • С. + В
R° = 3 oraz ą s 3 /11/

Ot1o + « V i - Ч - C1

Jak łatwo zauważyć, R° odpowiada natężeniu promieniowania

charakterystycznego 1-go pierwiastka w próbce zawierającej tyl-
ko ten pierwiastek w koncentracji równej C,. oraz lekką matry-

cę. Ba rysunku 1 wartość R? odpowiada punktowi przecięcia osi

rzędnych przez izokoncentratę odpowiadającą zawartości C.

/gdy Zn potraktujemy jako 1-szy pierwiastek/. Po uwzględnieniu

wyrażeń /11/ w równaniu /10/ otrzymujemy zależność

Й1 • • H Ę /ia/

którą w przypadku gdy spełniony jest warunek

- 1 « 1

można przedstawić « przybliżonej postaci

Otrzymane równanie izokoncentraty jest słuszne, gdy wpływ

zmian zawartości 2-go pierwiastka na natężenie 1Ц jest stosun-

kowo niewielki. Ponieważ współczynnik Оь2? reprezentuje wpływ

samoabsorpcji na natężenie Hg promieniowania charakterystycz-

nego pierwiastka występującego w lekkiej matrycy, można przyjąć,

że wartość czynnika C*.22
R2 zmienia'się w niewielkim zakresie.

Założenie to pozwala na wykorzystanie linearyzacji Taylora



i zapisanie równania izokoncentraty w postaci

gdzie ' 2
tg 9 ° = Q ( S ° ) - tangens kąta nachylenia izokoncen-

traty w punkcie przecięcia z osią
nomogramu.

Tangens kąta 0 ? możemy przedstawić w postaci wyrażenia

te 9?'

Zależność t g S ^ od natężenia RS_ dla nomogramu z 17-
sunku 1 przedstawia rysunek 2. Zauważmy, że gdy zawartość 1-go
pierwiastka, który traktowany jest jako pierwiastek oznaczany,
zmienia się w przedziale od 0 do niewielkiej wartości, w przy-
bliżeniu spełniona jest zależność: t g 9 ? * f • H^ , gdzie f
jest współczynnikiem proporcjonalności. Uwzględnienie tej za-
leżności w równaniu /15/ przy założeniu, że Otgo • R~ «w const
- co jest słuszne w niewielkim zakresie zmian zawartości 2-go
pierwiastka - prowadzi, po podstawieniu za R? wyrażenia /11/,
do następującego równania

С = bJ_2 __ /17/
i + ag'H^ + ax'Ro

gdzie a1, a^, a, - stałe współczynniki.

Równanie /17/ jest, jak łatwo zauważyć, równaniem "korekcji
natężeń" dla przypadku próbek-trójskładnikowych* Gdy zawartość
C. pierwiastka oznaczanego zmienia się w wąskim zakresie od

C™111 do C?8* , przy czym C?*11 ^ 0, nachylenie izokoncentrat
tego pierwiastka można zapisać w przybliżonej postaci:
t g 6 S * f ' И + £• ,Postępując analogicznie jak w poprzednim
przypadku otrzymujemy równanie

1 +
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OJ 0.2 0,3 0,4
Natężenie względne R|n

o.s

Rys. 2. Zależność nachylenia izokoncentrat cynku nomogramu

przedstawionego na rysunku 1 od natężenia J&_



Równania /17/ i /18/ można łatwo uogólnić na przypadek pró-

bek n-składnikowych. Uogólnione równania, po wprowadzeniu po-

prawki z uwagi na tło, przedstawiają się następująco

bio • *to • Ri

1 +

/19/

1о
Bi

1 +

/20/

gdzie oznaczenia jak w równaniu /3/.

Równania /19/ i /20/ oparte są na założeniu, że zawartość

każdego pierwiastka przeszkadzającego zmienia się w wąskim

przedziale. Chcąc rozszerzyć zakres użyteczności tych równań

musimy uwzględnić zakrzywienie izokoncentrat nomogramu, to zna-

czy przyjąć, że O ^ ^ ^ ° • ' rezultacie otrzymujemy następu-

jące równania korekcji

bio gio > Ri

1 + Kij Rj

/21/

Eij Rj Rk

1 + Kijk'Rj-Rk

/22/

Równanie /21/, podobnie jak równanie /19/, odnosi się do

przypadku, gdy zawartość C^ pierwiastka oznaczanego zmienia

się w wąskim zakresie, przy czym jej minimalna wartość jest
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bliska zeru. Ten ostatni warunek nie obowiązuje w przypadku rów-
nania /22/, podobnie jak w równaniu /20/. Zauważmy, że na pod-
stawie linearyzacji Taylora, danej wyrażeniem /14/, każde
z przedstawionych równań można przekształcić do postaci linio-
wej bez zmiany zmiennej zależnej. Wówczas równanie /19/ przyj-
mie formę zbliżoną do równania /2/ Lucas-Tootha - Price'a,
natomiast równanie /20/ stanie się identyczne z równaniem /3/
Mitchell - Hoppera. Jest więc oczywiste, że wybór pomiędzy
tymi dwoma znanymi z literatury równaniami korekcji zależy od
przedziału w jakim zmienia się zawartość pierwiastka oznacza-
nego. Należy dodać, ze proponowane równania można przedsta-
wić w formie liniowej przekształcając je do postaci
Ел = f (C^, 1Ц, ... R^, ... Иц^и)» Wykonanie takiego prze-
kształcenia w przypadku równania /19/ prowadzi do równania ko-
rekcji zaproponowanego - bez wyprowadzenia - przez B.W.
Budesinskyego /~29_7«

Wybór najlepszego równania korekcji dla konkretnego zagad-
nienia analitycznego zależy przede wszystkim od efektywności
eliminacji efektów matrycy, a więc od osiągalnej dokładności
oznaczeń. Niemniej ważnym czynnikiem jest również liczba
współczynników występujących w danym równaniu. Im większa jest
liczba tych współczynników tym większa jest minimalna liczba
próbek wzorcowych koniecznych do wyznaczenia wartości parame-
trów danego równania. Wyrażenia przedstawiające zależności
liczby parametrów różnych równań korekcji od liczby składników
analizowanych próbek zamieszczono w tabeli 1.

4. DOŚWIADCZALNE SPRAWDZENIE EFEKTYWNOŚCI RÓWNAŃ KOREKCJI
NA PRZYKŁADZIE PRÓBEK SZTUCZNYCH

4.1. Spektrometr z detektorem półprzewodnikowym

Do przeprowadzenia pomiarów wykorzystano spektrometr wie-
lokanałowy firmy INTEETBCHNIQUB z detektorem Si/Li/ firmy
ORTBC. Energetyczna zdolność rozdzielcza wspomnianego detek-
tora wynosząca około 200 eV dla promieniowania o energii
5,9 keV zapewniała wydzielenie wszystkich głównych linii cha-
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TABELA 1. Liczby współczynników różnych równań korekcji
w zależności od liczby składników badanych
próbek

Oznaczenia:

n - liczba składników próbek

L-T/P - równanie /2/ Lucae-Tootha - Price'a

M/H - równanie /3/ B.Mitchell i I'.Hoppera

L/T - równanie /4/ Lachance'a - Trailla

C/Q - równanie /5/ Claisse'a - Quintina

OP - obecna: praca

• Lp.

j 1
| 2

| 3

I ч
J 5

I 6 i

1 7 I

Równanie korekcji

• /2/ L-T/P i /19/ OP

/20/ OP

/3/ M/H

/21/ OP

/22/ OP

/7/ OP

/4/ L/T I

Liczba współczynników

; n + 1

! 2n - 1

I (n 2 + n)/2 j
(n2 - n + 4)/2 ;

n - n + 1

\,U . $** t»-2)l I i
•̂  L1 ^ - k!(n-2-k)J J 1

n + 1 I

i 8 J / 5 / C/Q j (n2 + n + 2)/2 j

rakterystycznych promieniowania wtórnego próbek rud cynkowo-

-ołowiowych. Jako źródło promieniowania pierwotnego zastoso-

wano radioizotop *T>u o aktywności około 100 mCi. Minikompu-

ter o pojemności pamięci 16 K, stanowiący wyposażenie spektro-

metru, umożliwiał odjęcie tła od mierzonego sygnału i jego ko-

rekcję z uwagi na czas rozdzielczy- zestawu pomiarowego. Pomia-

ry wykonano w typowej geometrii "odbiciowej", w której próbka

znajduje się nad okienkiem detektora i źródłem* Stosowane

źródło miało postać pierścienia otaczającego okienko detektora.
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Do sprawdzenia przydatności proponowanych równań korekcji

wykorzystano próbki będące sztucznymi mieszaninami tlenków:

ZnO, РЬ,О^ i J?e20, oraz naturalnego dolomitu CaCO^'MgCO, za-

wierającego domieszki Pe /około 1,5 %/, Zn /około 0,6 %/

oraz Un. Zawartości Pe, Zn i Pb, bez uwzględnienia domieszek

występujących w dolomicie, zmieniały się w przedziale od O %

do 10 %. Próbki analizowano w postaci proszko'.76j, wykortestu-

jąc pojemnik aluminiowy z dnem wykonanym z folii Mylar. 7/idino

promieniowania fluorescencyjnego jednej z badanych próbek

sztucznych, otrzymane przy użyciu opisanego zestawu pomiarowego,

przedstawia rysunek 3. Widmo to jest także typowe dla natui-al-

nych próbek rud cynkowo-ołowiowych.

Czas pojedynczego pomiaru określono na 600 sek., jednakże

był on zwiększany do 2000 sek. w przypadkach niewielkich zawar-

tości jednego z trzech pierwiastków użytecznych. Stwierdzono,

że natężenie promieniowania charakterystycznego manganu wystę-

pującego w badanych próbkach ma praktycznie stałą wartość

i nie ulega zmianie. W tej sytuacji do wyznaczenia wartości

współczynników korekcji w poszczególnych równaniach wystarczał

pomiar natężeń linii Koi żelaza i cynku oraz lini Ъ л ołowiu.

Wszystkie pomiary były standaryzowane. Do sprawdzenia po-

szczególnych metod korekcji wykorzystano względne wartości natę-

żeń wymienionych linii emisyjnych.

Ponieważ nie dysponowano innymi próbkami wzorcowymi poza

serią próbek służących do wyznaczenia wartości współczynników

korekcji, odchylenia stendardowe oznaczeń Fe, Zn i Pb oszaco-

wano według wzoru

,chem „obl>

N - P
gdzie

i - indeks określający pierwiastek oznaczany,

к - indeks określający kolejną próbkę wzorcową,

/25/



60 « 0 190 220
ttckanatu

250

3ys. 3» Widmo promieniowania fluorescencyjnego próbki
o składzie: 7 % ?e, 10 % Zn, 10 % Fb + dolomit
Detektor: Si/Li/. Źródło: S ?
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С" e m - zawartość określonego pierwiastka w konkretnej

próbce wzorcowej v/yznaczona za pomocą analizy

porównawczej,

Ć° - zawartość określanego pierwiastka w konkretnej

próbce wzorcowej wyznaczona na podstawie ana-

lizy fluorescencyjnej i danego równania korek-

cji,

N - liczba próbek wzorcowych,

P - liczba współczynników wykorzystywanego równa-

nia korekcji.

Odchylenia standardowe oznaczeń Fe, Zn i Pb, oszacowane we-

dług wzoru /23/ dla serii ЗО-tu próbek sztucznych i różnych

równań korekcji przedstawia tabela 2. Jak widać z tej tabeli,

TABELA 2. Odchylenia standardowe określające dokładność
oznaczeń Fe, Zn i Pb w próbkach sztucznych.
Przedział zmian zawartości Fe. Zn i PhAaod 0 %
do 10 %, Detektor: Si/Li/. Źródło: 2^°Pu.
Ł.wsp. - liczba współczynników równania korekcji,

oznaczenia równań - jak w tabeli 1.

!
! Równanie
! korekcji
J

jbez korekcji*

{/2/ L-T/P
!/19/ OP
j/21/ OP
1/8/ i /9/ OP|

L/T

C / Q J

Ł.wsp.

Odchylenia standardowe oznaczeń

sFe

5
5
8
12
5
8

0,59

0,11

0,16

0,10

0,04

0,07

0,05

0,83

0,10

0,10

0,08

0,04

0,07

0,06

0,96

0,08

0,10

0,05

0,04

0,06

0,06



najwyższą dokładność oznaczeń uzyskano przy zastosowaniu równa-
nia /8/ i odpowiadającego mu równania /9/, które zaproponowano
w tej pracy. Precyzja oznaczeń Fe, Zn i Fb, określona na pod-
stawie 1O-ciu powtórzonych analiz próbki zawierającej ? % Fe,
10 % Zn i 10 % Fb, wyrażała się odchyleniem standardowym wy-
noszącym odpowiednio 0,05 % Fe, 0,05 J{ Zn 1 0,06 % Fb.
A zatem można stwierdzić, że wymienione równania pozwalają na
całkowite wyeliminowanie efektów matrycy w rozpatrywanym przy-
padku.

Porównanie zawartości Fe, Zn i Pb w tych próbkach z wynikami
otrzymanymi na podstawie równania kalibracji bez eliminacji
efektów matrycy oraz na podstawie równania korekcji /8/ przed-
stawiają rysunki 4, 5 i 6. Jak widać z tych rysunków, propono-
wana metoda korekcji, oparta na równaniu /8/, pozwala na znaczne
zmniejszenie błędów oznaczeń trzech użytecznych pierwiastków.

Na podstawie odchyleń standardowych przedstawionych w ta-
beli 2 można porównać efektywność poszczególnych równań korek-
cji. Zauważmy, że wyprowadzone przez autora równania /8/ i /9/
odznaczają się wyższą efektywnością eliminacji efektów matrycy
niż znane z literatury równania A / i /5/. W dotychczasowych
opracowaniach dotyczących metod obliczeniowych usuwania wspom-
nianych efektów równanie /5/ Claisse'a - Quintina było uważane
za bezsprzecznie najlepsze gdyż uwzględnia ono, przynajmniej
częściowo, wpływ efektu wzmocnienia* Efekt ten jest główną
przyczyną rozbieżności pomiędzy opisem zależności natężenia pro-
mieniowania charakterystycznego konkretnego pierwiastka od skła-
du chemicznego próbki przedstawionym przez równania podstawowe
Shiraiwy - Fujino /~3j7, a przybliżonymi równaniami korekcji
Lachance'a - Trailla i Claisse'a - Quintina. wyniki za-
mieszczone w tabeli 2 świadczą o tym, że rozbieżności te są
mniejsze w przypadku równań /8/ i /9/. Fakt ten potwierdzono
w oparciu o obliczone teoretycznie względne natężenia promienio-
wania charakterystycznego Fe, Zn iPb dla hipotetycznych próbek,
w których zawartości tych pierwiastków zmieniały się w przedzia-
le od 0,5 do około 20 %.



Rys. 4. Porównanie zawartości Fe obliczonych na podstawie
równania kalibracji bez eliminacji efektów matry-
cy i równania korekcji /8/ z prawdziwymi zawar-
tościami tego pierwiastka w próbkach sztucznych.
Detektor: Si/Li/. Źródło: 2* 8Pu

o - bez eliminacji efektów matrycy
• - po korekcji na podstawie równania /8/
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Rys. Porównanie zawartości Zn obliczonych na podsta-
wie równania kalibracji bez eliminacji efektów
matrycy i równania korekcji /8/ z prawdziwymi
zawartościami tego pierwiastka w próbkach
sztucznych. Detektor: Si/Li/. źródło: *

o - bez eliminacji efektów matrycy
• - po korekcji na podstawie równania /8/

26



12

\l
I'
•-• в
U" f

б

S

H

3

г
1

/

I
i

/

j

i

/ -

f

i • ,
! !

9 10

Rys. 6. Porównanie zawartości Pb obliczonych na pod-
stawie równania kalibracji bez eliminacji
efektów matrycy i równania korekcji /8/
z prawdziwymi zawartościami tego pierwiastka
w próbkach sztucznych. Detektor: Si/Li/.
Źródło:258Pu

O - bez eliminacji efektów matrycy
• - po korekcji na podstawie równania /8/
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A.2. Analizator z licznikiem proporcjonalnym

W przypadku wykorzystywania analizatora z licznikiem propor-
cjonalnym podstawowym problemem jest wydzielenie linii promie-
niowania charakterystycznego pierwiastka oznaczanego i pierwiast-
ków przeszkadzających, biernik proporcjonalny posiada małą,
w porównaniu z detektorem Si/Li/, energetyczną zdolność roz-
dzielczą. W tej sytuacji rozdzielenie poszczególnych linii
charakterystycznych promieniowania wtórnego próbki wieloskład-
nikowej za pomocą analizy amplitudy impulsów nie jest praktycz-
nie możliwe. Powszechnie stosowana metoda filtrów zbalansowa-
nych posiada szereg wad /~3O_7, a przede wszystkim nie zapewnia
wyodrębnienia sygnału pochodzącego wyłącznie od linii emisyjnych
pierwiastka oznaczanego* Bóżnica częstości zliczeń impulsów re-
jestrowanych kolejno z dwoma filtrami, zpałanaowanymi dla jednej
z linii charakterystycznych pierwiastków towarzyszących, zależy
od natężeń pozostałych linii przeszkadzających, jakie występują
в widmie promieniowania wtórnego próbki wieloskładnikowej* '
W rezultacie mierzony sygnał radiometryezny nie jest proporcjo-
nalny do natężenia promieniowania charakterystycznego pierwiast-
ka oznaczanego. Fakt ten utrudnia, lub nawet uniemożliwia, za-
stosowanie znanych równań korekcji które, jak wiadomo, oparte
są na wykorzystaniu natężeń "czystych" linii emisyjnych skład-
ników badanych próbek*

V tej sytuacji zaproponowano metodę wydzielania linii pro-
mieniowania charakterystycznego opartą na pomiarze częstości
zliczeń impulsów rejestrowanych kolejno z różnymi filtrami kra-
wędziowymi, z których każdy charakteryzuje się progiem absorp-
cji leżącym tuż powyżej odpowiadającej jednej z linii emisyj-
nych składników próbki* Częstość zliczeń impulsów pochodzących
od promieniowania wtórnego próbki.i rejestrowanych z dowolnym
filtrem można zapisać jako liniową kombinację tła oraz natężeń
poszczególnych linii*charakterystycznych promieniowania wtórnego
próbki* wynika stąd, że wykonanie pomiarów częstości zliczeń
z różnymi filtrami, których liczba jest równa liczbie linii
charakterystycznych, daje jednoznaczną informację o natężeniu
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wszystkich linii emisyjnych. Zależność natężenia dowolnej linii

promieniowania charakterystycznego od częstości zliczeń mierzo-

nych z różnymi filtrami krawędziowymi przedstawia się następują-

co

B*= ъ*+ Ć ***'** /2V

gdzie

к - indeks określający linię promieniowania charaktery-

stycznego,

ш - indeks określający filtr krawędziowy,

R - natężenie konkretnej linii promieniowania charak-

terystycznego,

I - częstość zliczeń impulsów mierzona z określonym

filtrem krawędziowym,
ък* *km " s t a ł e współczynniki,

] Ъ - liczba linii charakterystycznych w widmie promie-

niowania wtórnego próbki.

Podstawiając zależność /24/ do równania korekcji /19/ otrzy-

mujemy nowe równanie, w którym zamiast natężeń linii emisyjnych

występują częstości zliczeń mierzone z odpowiednimi filtrami

b i o +

/25/

Wykonując takie podstawienie w przypadku równania /2/ Lucas-

-Tootha - Price'a otrzymujemy równanie korekcji

Ci = bio * tZ
m,k=1

Jak łatwo zauważyć, powyższe równanie przedstawia model re-
gresji identyczny z modelem wielomianowym /3/ Mitchell - Hoppera.

Bóżnica polega jedynie na wykorzystaniu innych wielkości jako
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zmiennych niezależnych. Dodajmy, że równanie /26/ otrzymamy
również po wstawieniu zależności /24/ do równania korekcji /3/.
Podobnie równanie /25/ można uzyskać biorąc pod uwagę wyraże-
nie /24/ i równanie /20/. Wynika stąd, że użyteczność równań
/25/ i /26/ nie zależy od średniej zawartości pierwiastka ozna-
czanego.

Opisana metoda, oparta na równaniach korekcji /25/ i /26/,
nie wymaga uprzedniego wydzielenia poszczególnych linii promie-
niowania charakterystycznego. Hatężenia linii emisyjnych nie
są znane w sposób jawny, gdyż- wydzielenie tych linii następuje
po zastosowaniu konkretnego równania, jednocześnie z elimina-
cją efektów matrycy. . -

Równania korekcji /25/ i /26/ są wyrażeniami przybliżonymi
i ich użyteczność jest ograniczona do przypadków stosunkowo nie-
wielkich zmian zawartości pierwiastków przeszkadzających. Pod-
stawienie zależności /24/ do bardziej dokładnych równań, jak
na przykład równanie /8/, prowadzi do otrzymania modeli korek-
cji o bardzo dużej liczbie współczynników. Zastosowanie bar-
dziej efektywnych równań jest możliwe pod warunkiem określenia
wartości parametrów występujących w równaniu /24/. Wartości
tych współczynników można otrzymać w oparciu o porównanie wyni-
ków pomiarów natężeń linii promieniowania charakterystycznego,
wykonanych przy użyciu detektora Si/Łi/, z częstościami zliczeń
impulsów mierzonymi z różnymi filtrami dla serii próbek wzorco-
wych. Metodę tę można nazwać metodą wstępnej kalibracji, gdyż
w wyniku jej zastosowania otrzymujemy wartości natężeń po-
szczególnych linii emisyjnych, które z kolei wstawione do odpo-
wiedniego równania korekcji dają w rezultacie zawartość pier-
wiastka oznaczanego.

Przedstawione metody eliminacji efektów matrycy sprawdzono
przy użyciu opisanej poprzednio serii JO-tu sztucznych próbek
wzorcowych oraz jednokanałowego radiometru polowego produkcji
Zakładu Doświadczalnego Instytutu Radioelektroniki Politechniki
Warszawskiej. Detektorem promieniowania był licznik proporcjo-
nalny wypełniony argonem, którego energetyczna zdolność roz-
dzielcza wynosiła około 1 keV dla promieniowania o energii
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5,9 keV. Pomiary wykonano w typowej geometrii odbiciowej, wy-

korzystując radioizotop *T>u o aktywności około 10 mCi.

Aby umożliwić porównanie użyteczności metody pojedynczych

filtrów krawędziowych z metodą filtrów zbal ans o wartych wykonano

pomiary częstości zliczeń z trzema zbalansowanymi parami fil-

trów: Fe-V, Cu-Ni i Se-Zn. Masowe współczynniki absorpcji

promieniowania X w tych pierwiastkach w funkcji energii promie-

niowania przedstawia rysunek 7» Jak widać z tego rysunku,

w kanałach spektralnych wyznaczonych przez krawędzie absorpcji

poszczególnych filtrów mieszczą się linie emisyjne trzech uży-

tecznych pierwiastków.

So pomiarów wykorzystano dyskryminator amplitudy impulsów,

którego próg był ustawiony na poziomie zapewniającym odcięcie

niskoenergetycznych szumów. Czas rejestracji impulsów z każdym

z wymienionych filtrów wynosił 100 sek. Stwierdzono, że pre-

cyzja pomiarów częstości zliczeń nie odbiega zasadniczo od pre-

cyzji pomiarów natężeń promieniowania charakterystycznego wy-
konanych przy użyciu detektora Sl/Li/.

W oparciu o różne częstości zliczeń mierzone z trzema wy-
mienionymi parami filtrów sprawdzono możliwość wykorzystania

tak określonych sygaałów radiometrycznych w obliczeniowych me-

todach eliminacji efektów matrycy. W tym przypadku założono

wstępnie, że różnice filtrowe częstości zliczeń, a mianowicie

Ip e- Iy, Ic u" ̂ щ i ISe~ JZn » sa- o d P o w i e d n i ° proporcjonalne

do natężeń promieniowania fluorescencyjnego żelaza, cynku

i ołowiu.

Zaproponowaną w tej pracy metodę pojedynczych filtrów kra-

wędziowych sprawdzono przy wykorzystaniu częstości zliczeń mie-

rzonych z filtrami żelaznym, miedzianym i selenowym. Jak widać

z rysunku 7, każdy z wymienionych filtrów przy odpowiednio do-

branej grubości jest praktycznie prz&zroczysty dla promieniowa-

nia charakterystycznego jednego z pierwiastków użytecznych. Ka

podstawie wstępnej kalibracji - według równania /24/ - stwier-

dzono, że pomiary wykonane z tymi filtrami jednoznacznie okreś-

lają natężenia linii emisyjnej Pe, Zn i Fb w badanych próbkach.

Wprawdzie liczba linii charakterystycznych w widmie promienio-
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Rys. 7* Masowe współczynniki absorpcji promieniowania'X
w. różnych pierwiastkach w funkcji energii tego
pronieniow&nia



wania wtórnego tych próbek przewyższa liczbę wykorzystywanych

filtrów, ale promieniowanie fluorescencyjne СаК л +» jest

niemal całkowicie absorbowane w materiale filtrów i jego npływ

może być pominięty. Natężenie promieniowania rozproszonego

zmienia się w niewielkim zakresie, a ponadto jest pośrednio

funkcją natężeń linii emisyjnych. Można więc założyć, że cał-

kowite natężenie promieniowania wtórnego analizowanych próbek,

rejestrowanego z filtrami, zmienia się wyłącznie wraz ze zmianą

natężeń linii charakterystycznych trzech pierwiastków użytecz-

nych.

Odchylenia standardowe oznaczeń zawartości Fe, Zn i Pb w ba-

danych próbkach sztucznych, uzyskane przy zastosowaniu metody

filtrów zbalansowanych, metody pojedynczych filtrów krawędzio-

wych, wstępnej kalibracji i przy wykorzystaniu różnych równań

korekcji, przedstawia tabela 3. Jak widać z tej tabeli, metoda

filtrów pojedynczych poznała na osiągnięcie wyższej dokładności

oznaczeń niż metoda par filtrów zbalansowanych. Jest to niewąt-

pliwie związane z wymienionymi poprzednio wadami metody filtrów

zbalansowanych, która nie zapewnia wydzielenia "czystych" linii

emisyjnych. Należy zaznaczyć, że proponowana metoda wymaga

dwukrotnie mniejszej liczby filtrów, a tym samym liczba pomia-

rów i czas analizy są również dwukrotnie mniejsze. Zastosowa-

nie wstępnej kalibracji i skomplikowanych równań korekcji, jak

na przykład równania /8/, daje w rezultacie tylko niewielki

wzrost dokładności oznaczeń. Można więc przyjąć, że najbar-

dziej racjonalne jest wykorzystanie metody filtrów pojedynczych

i równania /26/.

5. ANALIZA NATURALNYCH PRÓBEK RUD CYNKOWO-OŁOWIOWYCH

Obliczeniowe metody eliminacji efektów matrycy sprawdzono

przy użyciu serii 10-ciu naturalnych próbek rud galmanowych

i 9-ciu naturalnych próbek rud blendowych. Różnica pomiędzy

tymi dwoma typami rud cynkowo-ołowiowych polega na odmiennej

budowie mineralogicznej. Rudy galmanowe zawierają węglany cynku

i ołowiu oraz tlenki i siarczany żelaza, natomiast w skład rud

blendowych wchodzą siarczki cynku, ołowiu i żelaza, a więc



TABELA 3. Odchylenia standardowe określające dokładność
oznaczeń Fe, Zn i Pb я próbkach sztucznych.
Przedział zmian zawartości Fe, Zn i РЪ: О - -10 %.
Detektor: licznik proporcjonalny, źródło: ̂ ^Pu.
L.wsp. - liczba współczynników równania korekcji,
oznaczenia równań jak w tabeli 1*

!Metoda wy-
, aziexam a
; l in i i cha-
j raktery-
}stycznych

! Pary
j filtrów
! zbalanso-.
: wanych

{ KLltry
! pojedyncze

j Filtry
! pojedyncze

Wstępna ka-
1 libraeja

! !
! t
{RównanieК
•korekcji!1

1 I
! !
1 !
1/2/L-T/PI
! _ !
! *• I
!/8/ OP !
1 !
! I
l/ą/ V I J
! !

1/5/ C/Q !
! 1
1/25/ OP 1
1 . !
1/26/ OP !
1 !

l/B/ OP 1
1 !
1/4/ Ъ/Т 1
I 1
1/5/ C/Q !

j * wSp»

5 '

12,

5 i
I

. ]
8 :

7 ]

10 I

12 !
|
!

5 1

8 . !

Odchylenia
1 i

j £% Pe_7 |

! 0,11

: 0,08 .

0,09
•

0,08

0,12

0,07

0,06

0,08

. 0,07

standardowe

*Zn

0,18

• 0,13

0,16

0,15

0,13

0,13

0,09

0,11

0,10

I
!

' !

0 ZH8.C Z OD, .

rTvbJ
0,20 !

0,13 i

0,34 1

0,30 1

0,15 1

0,12 . I

0,12 1

'o,13 1

0,13 1

pierwotne minerały tych kruszców. Zawartości cynku i. żelaza
w badanych próbkach zmieniały się w przedziale od 4 do 10 £,
podczas gdy ołów występował w.niewielkich koncentracjach
/od 0,6 do 1,6 %/. Próbki te zostały uprzednio zanalizowane
dwukrotnie, a niektóre z nich nawet trzykrotnie, w laborato-
riach Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław", "Waryński"
i "Orzeł Biały", za pomocą "mokrej" analizy chemicznej.



Na rysunku 8 przedstawiono wyniki pomiarów natężiń promie-

niowania charakterystycznego żelaza w próbkach rud blendowych

i galmanowych, wykonanych przy użyciu opisanego poprzednio

spektrometru z detektorem Si/Li/. Czas pomiaru wynosił w tym

przypadku 1000 sek. Jak widać z rysunku, otrzymano dwie do-

świadczalne krzywe cechowania, z których każda odpowiada innemu

typowi rudy. Jest to wynikiem występowania tzw. mineralogicz-

nego efektu matrycy, związanego z obecnością różnych minerałów

pierwiastka oznaczanego w badanych próbkach. Sfekt ten. uwi-

docznił się również w przypadku oznaczania cynku, natomiast

nie stwierdzono jego wpływu na wynik oznaczania zawartości

ołowiu. W porównaniu z mineralogicznym efektem matrycy, efekty

wywołane przez zmienne zawartości pierwiastków użytecznych były

stosunkowo niewielkie. Stwierdzono, że uzyskanie wspólnego

równania kalibracji dla rud galmanowych i blendowych jest moż-

liwe poprzez wykorzystanie dodatkowej informacji, jaką daje po-

miar natężenia promieniowania charakterystycznego Ca. Nawet

jeżeli zawartość wapnia я próbkach nie ulega zmianie, natężenie

linii Ко*,]» tego pierwiastka silnie zależy od zawartości siar-

ki i innych lekkich pierwiastków. Równocześnie promieniowanie

o tak niskiej energii /5,69 keV/ jest silnie absorbowane przez

"ciężkie" pierwiastki - ?e, Zn i Pb. Wobec powyższego zapropo-

nowano następującą modyfikację równania korekcji Lucas-Tootha -

- Price'a . -

Cp = V R r [ k r +kp.Rpe+kr-RZa+kr-Rpb+kr-HCa(i+A)] /2?/

gdzie
r - indeks określający pierwiastek oznaczany /Fe lub

Zn/, '

А а * г*
кре + kr' SZn + kr*%> ~ ozyvnUz będący po-

prawką z uwagi na absorpcję promieniowania serii
CaE w Fe, Zn i Pb,
pozostałe oznaczenia jak w równani u /3/.

W przypadku stosowania analizatora z licznikiem proporcjo-

nalnym wyeliminowanie mineralogicznego efektu matrycy jest

znacznie trudniejsze. Pomiar natężenia linii СаК^л przy
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Rys. 8. Doświadczalne krzywe cechowania w metodzie
fluorescencyjnej oznaczania zawartości Fe w na-
turalnych próbkach rud galmanowych i blendowych
Detektor: Si/bi/. źródło: 2 5^
• - rudy galmanowe
.• - rudy blendowe



wykorzystaniu źródła ^T*u nie ,-jest możliwy wobec występowania
piku ucieczki od cynku, który zachodzi na pik odpowiadający li-
nii CaKo^jb . Problem ten rozwiązano wykonując dodatkowe po-
miary ze źródłem -3-?Pe o aktywności około 10 mCi, które emituje
promieniowanie o energii 5»9 keV. Stwierdzono, że do korekcji
można wykorzystać sygnał pochodzący od całego widma promienio-
wania wtórnego próbki, wynika to z faktu istnienia podobnej
zależności pomiędzy zawartościami lekkich pierwiastków а natę-
żeniem linii Сак*»)» i natężeniem rozproszonego promieniowania
o energii 5,9 keV. . Biorąc to pod uwagę zaproponowano następu-
jące równanie korekcji, które jest rozwinięciem i modyfikacją
równania /26/

Cr = br + kw IPe + kM ICu + l tn ISe + k2* IPe ICu + kr* IPe ISe + kr* IGu ISe +

+ kr«lf
/28/

gdzie
Ipe> Z Q U , Ig| - odpowiednio: częstości zliczeń mierzo-

ne z filtrami 7e, Ca i Se i źródłem
2 ? *

- Ij| - częstość zliczeń impulsów od promienio-
wania wtórnego próbki, mierzona ze źró-
dłem 5 5Pe,
pozostałe oznaczenia jak w równaniu
/27/.

Odchylenia standardowe oznaczeń, zawartości Fe, Zn i Fb
w próbkach naturalnych, uzyskane przy wykorzystaniu różnych
metod i zestawów pomiarowych, przedstawia tabela 4. Jak.widać
z tej tabeli, osiągnięte dokładności oznaczeń nie zależą od ro-
dzaju stosowanej aparatury. Należy jednak zauważyć, że błędy
analiz porównawczych badanych próbek są praktycznie równe osza-
cowanym błędom analizy fluorescencyjnej. tf tej sytuacji wy-
ciągnięcie ogólnych wniosków nie jest możliwe.



TABELA 4. Odchylenia standardowe określające dokładność

oznaczeń Fe, Zn i Pb w naturalnych próbkach rud

cynkowo-ołowiowycb.

L.wsp. - liczba współczynników równania korekcji

Aparatura

pomiarowa

I
I

Równanie I
korekcji 1L.wsp.

!

+

Odchylenia standardowe
oznaczeń

sPe i szn i sPb

Spektrometr
z detektorem
Si/Li/
Źródło:

JO, = a+b»R, I
! Ł ^ 1 2
{bez korekcji!

0,06

/27/ 0,09 0,12

Analizator
z licznikiem
proporcjonalnymi
Źródła:
2 5 ^ i 55pe

Filtry*
Pe, Cu i Se

/28/ . 14 0,09 0,13 0,06

6. WHIOSEt

Przedstawione w pracy oryginalne równania korekcji zapew-
niają wysoką efektywność eliminacji efektów matrycy w analizie
fluorescencyjnej rud cynkowo-ołowiowych. Przedstawione rozwa-
żania teoretyczne i wyniki doświadczalne świadczą o możliwości
oznaczania trzech użytecznych pierwiastków w badanych rudach
ze stosunkowo dużą dokładnością, przy wykorzystaniu zapropono-
wanych równań typu "korekcji natężeń". W porównaniu ze znanymi
równaniami "korekcji zawartości" metody te nie wymagają skom-
plikowanych obliczeń., a jednocześnie zapewniają identyczną lub
nawet wyższą efektywność eliminacji efektów przeszkadzających.



Zaproponowana metoda pojedynczych filtrów krawędziowych
i wstępnej kalibracji umożliwia zastosowanie metod obliczenio-
wych także w przypadku analizatora z licznikiem proporcjonal-
nym. Wykorzystanie tej metody daje w rezultacie skrócenie cza-
su trwania analizy i zwiększenie dokładności oznaczeń, w porów-
naniu do metody filtrów zbalansowanych.

Wyeliminowanie mineralogicznego efektu matrycy jest możliwe
poprzez uwzględnienie w zmodyfikowanych równaniach korekcji sy-
gnału pochodzącego od promieniowania fluorescencyjnego wapnia.
W przypadku stosowania licznika proporcjonalnego wiąże się to
z koniecznością wykonania dodatkowego pomiaru ze źródłem ^Fe.
Zaletą wymienionej metody jest możliwość jej wykorzystania
w analizach wykonywanych w warunkach polowych, przy użyciu
prostej, przenośnej aparatury pomiarowej.
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