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(54) Způsob přípravy vzorků boritanových skel pro rentgenospektrálni analýzu 

Způsob přípravy boritanových skel pro 
rentgenospektrálni analýzu se týká přecho-
du práškové substance těchto látek do te-
kuté fáze tavením. Způsob přípravy vzorků 
boritanových skel pro rentgenospektrálni 
analýzu, při níž se prášková směs zkoumané 
látky s boritanoiithným tavidlem taví 
v platinové nádobce na boritanovou perlu, 
spočívá v tom, že do platinové nádobky se 
k roztavené sklovině přidá oxid jodičný 
v krystalické substanci v množství 0,18 
až 0,35 % hmot. vztaženo k celkové hmot-
nosti navážky vzorku. 
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Vynález řeší způsob přípravy boritanových skel pro rentgenospektrální analýzu a týká 
se přechodu práškové substance těchto látek do tekuté fáze tavením. 

Rentgenospektrální analýza oxldických materiálů se provádí nejčastěji míšením pomletých 
vzorků s vhodným tavidlem, obvykle boritaoovýtfll tavidly a takto připravený vzorek se taví 
ve zvláštních nádobkách ze slitiny rhodia, zlata a platiny a vzniklá bofcitanóvá perla se 
vystavuje poté rentgenovému ozáření. Při vlastním získávání vzorku, tak zvané boritanové 
perly se roztavená sklovina odleje na předeh»títou platinovou misku, na níž postupem řízené-
ho chlazení ztuhne. Nevýhodou tohoto postupu 'při přípravě boritanové perly je časté praská-
ní a krystalizace skloviny a nalepování vzorku na povrch platinového nádobí zejména v pří-
padech kdy je tento povrch nekvalitní, například drsný, pokrytý vrypy a podobně, tfplné, 
kvantitativní vyjmutí vzorku z platinové nádoby je potom obtížné, očišĚování ploch platino-
vé nádobky od ulpělého vzorku dále zhoršuje kvalitu jeho povrčSm. Oplné očištění nádobí od 
zbytků vzorku se provádí jeho vyvarováním v kyselinách. Ve snaze vyhnout se těmto obtížím 
se používá při přípravě vzorku způsob, při němž se k tavidlu a vzorku přidává jodid draselný, 
který zvyšuje povrchové napětí taveniny a umožňuje získávání kompaktní boritanové perly. 
Zásadní nevýhodou při používání tohoto činidla je vnesení dalšího doprovodného prvku, dras-
líku, do vzorku a s tím spojené problémy s interelementárním ovlivňováním, ztěžující analýzu. 

Uvedené nedostatky odstraňuje způsob přípravy vzorků boritanových skel pro rentgeno-
spektrální analýzu, při níž se prášková směs zkoumaného vzorku spolu s boritanolithiovým 
tavidlem taví v platinovém nádobí a podstata.vynálezu spočívá v tom, že do platinové nádobky 
se к roztavené sklovině přidá oxid jodičný v krystalická podobě v množství 0,18 až 0,35 % 
hmot. vztažené к celkové hmotnosti navážky vzorku. 

Výhody způsobu přípravy vzorku podle vynálezu spočívají v tom, že při něm nedochází ke 
kontaminaci ani vnášení dalšího prvku do matrice. Při nasypáni oxidu jodičného na povrch 
roztavené skloviny v platinové nádobce dojde к okamžitému rozpuštění této substance po celém 
povrchu taveniny, přičemž se výrazně zvýší povrchové napětí ve sklovině. Sklovina se sbalí 
a po vylití na předehřátou platinovou misku vytvoří bezbarvý vzorek, který nemá adhezní vlast-
nosti a vyjmutí vzorku z kelímku i misky je proto absolutně kvantitativní. Pouze při použití 
poškozeného kelímku může dojít к ulpění části taveniny v rýhách kelímku. Tyto zbytky tave-
niny lze snadno odstranit přidáním několika krystalků oxidu jodičného a pozůstatky taveni-
ny se sbalí do kuliček a po ochlazení kelímku se vyklepnou. Tento způsob plně nahrazuje dří-
vější vyvarování platinového nádobí v kyselinách, což má pozitivní časový, ekonomický i eko-
logický efekt pro laboratoře. Velmi důležitá je skutečnost, že oxid jodičný odsublimuje, 
takže ve vzorku po něm nezůstávají ani stopové zbytky. 

Praktické provedení vynálezu dokumentuje příklad přípravy oxidického vzorku, obsahující-
ho 7 g lithnoboritanového tavldla a 0,5 g zkoumané látky к nimž se po roztavení přidalo 
0,02 g oxidu jodičného. Sice nepoškozené, ale předtím dlouhodobě používané platinové kelímky 
zůstaly naprosto čisté, což bylo ověřeno kontrolním vážením. Vzniklá boritanová perla měla 
.bezvadný sklovitý povrch, byla čirá a měla tvar plankonvexní nebo konvexní čočky, který byl 
odvislý od tvarn dna použitého platinového kelímku. , 

P Ř E D M Ě T V Y N Á L E Z U 

Způsob přípravy vzorků boritanových skel pro rentgenospektrální analýzu, při níž se 
prášková směs zkoumané látky s boritanolithným tavidlem taví v platinové nádobce na borita-
novou perlu, vyznačený tím, že do platinové nádobky se к roztavené sklovině přidá oxid jo-
dičný v krystalické substanci v množství 0,18 až 0,35 % hmot. vztaženo к celkové hmotnosti 
navážky vzorku. 


