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RESPMOt

A técnica de análise por fluorescência de raios-x ê baj

tante utilizada no Brasil pelas indústrias mineradoras de ferro e

seus clientes, as siderúrgicas. Nesse contexto, a técnica de prepara

cão preferida é a de prensagem direta, embora alguns laboratórios

também usem a fusão da amostra em tetraborato de sódio ai litio.

Entretanto, a determinação de ferro total por essa técnica não é

muito utilizada, normalmente devido á ser um elemento de importância

comercial (o faturamento de vendas de minério é feito a partir dele),

onde se torna fundamental trabalhar cca as melhores precisões e aca-

ricias analíticas possíveis. Na experiência dos laboratórios brasi -

leiros, as curvas de calibração para ferro apresentam acurácias su -

periores aos valores máximos desejados em tal tipo de análise, sendo

necessário então Utilizar outra técnica analítica para o ferro, ou

então descobrir alguna metodologia para melhorar os resultados por

r&ios-x. Este trabalho pretende mostrar alternativas para isto, com-

parando os resultados entre si.
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1 - OBJETIVOS OO TRABALHO;

Determinar o.Ângulo de Bragg para o espalhamento incoeren-

te de Compton para o Ka do Ródio, utilizando cristal de difração de

raios-x de LiF (200). Mostrar que esta medição pode ser utilizada

para melhorar os resultados analíticos era fluorescência de raios-x,

comparando COB outros métodos de correção de resultados.

2 - FUNDAMENTOS TEÓRICOS:

O efeito Compton é una das formas de interação da radiação

ionizante con a matéria. A Física classifica este efeito como u»

espalbasento inelástico, pois resulta da transferência parcial de

energia de us fóton do feixe radiante a um elétron do átomo absor -

vedor (do material irradiado). O resultado dessa colisãd é um elé -

tron um pouco mais excitado no átomo absorvedor e o fóton do feixe

radiante ê desviado de seu trajeto ("espalhado") e perde energia,

modificando seu comprimento de onda.

A probabilidade de ocorrer o efeito Compton ao se irradiar

um determinado material é expressa na forma do coeficiente de atenu

ação linear e varia inversamente com a energia do fóton e diretamen

te com o número atômico do material irradiado (o absorvedor).

Espera-se portanto, que na análise por fluorescência de raios-x de

materiais pesados exista uma alta probabilidade de ocorrência de

efeito Compton, por esses dois fatores: primeiramente porque na área

de raios-x as energias envolvidas são da ordem de até 100 KeV, mui-

to baixas relativamente ao universo das emissões radioativas? em

segundo lugar porque o peso atõcico do material absorvedor induz

aumento na probabilidade de ocorrência de efeito Compton.

Com base nisso, suspeita-se que esse efeito possa ser uti-

lizado em análises químicas, de alguma maneira auxiliando na garan-

tia dos resultados. Com efeito, vemos em Evans e Jackson (») que o

espalhanento incoerente de Cosipton é útil na correção de efeitos de

matriz, efeitos devidos a variações nos tamanhos de partícula, atra

vés da utilização da razão de intensidades entre a linha caracterif,

tica lida (de um elemento pesado) e a raia do espalhamento Compton.



Segundo .eles, essas fontes de erro, assim como erros devidos a

variações de densidade devido a diferenças na compressão do mate -

rial (no caso de amostras preparadas por prensagem direta). efeitos

de heterogeneidade e flutuações instrumentais, podem ser corrigidas

pelo método da razão. Já que essas fontes de erro afetas a linha do

analiso e a intensidade de espalhamento Compton similarmente, a ra-

tio entre as duas deverá ser relativamente insensitiva a esses fa -

tores. A intensidade de sspalhamento Compton age, nesse caso, tara -

bem como um padrão interno. Evans e Jackson fazem uma ressalva, en-

tretanto, relativamente à presença de outros elementos químicos pe-

sados na amostra, cujas raias espectrais caiam entre a linha de in-

teresse e o pico da radiação Compton. No nosso caso, o minério de

ferro brasileiro, os elementos predominantes são o oxigênio (O),

ferro (Fe) e silício (Si). Os outros elementos aparecem, mas sempre

na forma de traços (sempre abaixo de 1% em peso). Sendo o oxigênio

muito leve, ele não interfere significativamente no processo. A ma-

triz Fe-Si é então o que. provocará o efeito Compton, sendo apenas o

Fe pesado suficientemente para provocar essa interação.

Nesse caso, então, podemos estabelecer una relação direta

entre a ocorrência do efeito Cocpton e a presença de ferro na amos-

tra. Torna-se pois necessário estudar em laboratório esse exemplo,a

fim de quantificar» a melhoria possível nos resultados analíticos.

Outro procedimento que pode ser utilizado para melhorar os

resultados da análise de ferro é a utilização do cobalto cono padráa

interno de correção, á semelhança da radiação Compton do tubo uti -

lixado, coao descrito acima.

isso, deve-se preparar a amostra sempre adicionando um

reagente químico puro de cobalto (pode ser na forma de oxido ou me-

tálico, desde que em pó para pulverização e prensagem) em quantida-

de fixa para todas as amostras. Uma vez que Co e Fe possuem números

atômicos próximos, os efeitos de qualquer elemento interference na

análise de um deles se fará também sentir n>aits. Como a quantidade

da Co as todas as amostras é constante, qualquer variação neste se-

rá devida exclusivamente aos elementos interferentes, e a relação

entre as leituras dss linhas analíticas de Fe e Co variará somente

com a mudança no teor de ferro da amostra.



3 - PROCEDIMENTOS

Os estudos realizados foram:

3.1 - Determinação do ângulo de Bragg do espalhamento

Compton para tubo de Rõdios

3.2 - Análise de amostras de minério de Cerro utilizando

este ângulo para as medições, utilizando amostras fundidas em te -

traborato de lltio;

3.3 - Construção de curvas de calibração com os dados das

amostras fundidas para todas as situações possíveis, sem correção

nenhuma e corrigindo de várias maneiras (compton, background, ma -

triz e combinaçõesIj

3.4 - Compaxação e checagem das curvas de calibração;

3.5 - Construção de curvas de caiibração preparando as

amostras por prensagem direta coa adição de cobalto metálico para

comparar com a correção de compton nas mesmas amostras.

Os materiais utilizados para o estudo foram materiais de

referência internos do Laboratório Central da Superintendência das

Minas em Itabira. Na tabela 1 estão os valores de referência.

TABELA 1

Materiais de Referência

Utilizados no Estudo de Fusão

Identificação Fe total (t p/p)

615 36,58
60S 43,95
613 58,82
308 61,14
201 63,54
109 65,22
S06 67,59
100 69,26
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, Par» a determinação do ângulo de Bragg para o espalharaen-

to Conpton foras escolhidas as amostras 100 (alto teor) e 61S (bai-

xo teor), que foram preparadas dt; duas maneiras, prensadas «a ácido

bórico e fundidas eo tetraòorato de litio. Foram realizadas varre -

duras angulares nestas amostras variando o ângulo de Bragg de 14o

a 20»̂  (dois theta).

Foi utilizado um _espj£çtrômetro seqüencial Philips PK 1404,

da Superintendência de Tecnologia, com tubo de Ródio, cristal LiP

(200), análise de 40 segundos, para as varreduras angulares e anâ -

lises das pastilhas fundidas.

Para se obter os dados de calibração o aparelho foi pro -

granado para ler as intensidades de raios-x das linhas Fe - Ka,

Rh - KaCpt (Conpton para o Ka do Rádio) e uma leitura de background

Para o estudo da adição de cobalto foi utilizado um pro *

cedimento diferente de prensagem em ácido bórico usando álcool po -

livinilico como açlomerante e o espeçtrõmetro utilizado foi uni

Rigaku, modelo 3530, da Superintendência das Minas da CVRD ea

Itabira.

4 - PREPARAÇÃO DAS. AMOSTRAS

As amostras foram preparadas segundo três procedimentos

diferentes:

a) Fusão em Tetraborato de Litio:

. pesar 2,0g de LiaB*O7 em cadinho de platina.

Anota-se o peso do cadinho vazio e a amostra é pesa-

da por cima, 0,2? de amostra, e depois cobre-se com

mais 3,Cg de LiaBi,O?.

. a amostra deve ser pesada em balança analítica com

precisão de CCOOOlg e o fundente em balança de ura

to (erro de 0,001g).



. a amostra ê secada por uea hora a ÍOOOC e resfriada
em dessecador por um BÍRXBO. de meia hora.

. a axostra ê pré-fundida a 970OC por IS minutos em

cadinho tampado. A fusão é realizada então a 11000C

por mais 15 «inatos.

. retirar do forno e homogeneizar até a massa começar

a endurecer. Depositar o cadinho em superfície pla-

na para a pérola assentar bem no fundo. Deixar es -

friar naturalmente.

b) Prensagem:

. pesar 2,0g de ácido bórico-e 0,5g de amostra.

. espalha-se a amostra na parte interxor do piston da
prensa Herzog e joga-se o aglomerante por cima.

. a prensagem é realizada por 20 segundos com uma pres-
são de oito toneladas.

c) Prensagem com PVA:

. pulverizar 5,0g de amostra em moinho de panela de car

boneto de tungstênio de lOOcre* por dois minutos.
. adicionar 2ml de solução de PVA a 2,5% e pulverizar

por mais dez segundos.
. raspar a amostra dos elementos de pulverização da pa

nela com uma espátula.
. espalhar ácido bónco pulverizado sobre uma forma de

alumínio e a amostra por cima.
. prensar a 5 toneladas.

5 - RESULTADOS / DISCUSSÃO

Pelos resultados da varredura nas amostras prensadas, na
Figura 1 pode-se perceber o efeito da silica sobre o background da
análise. A amostra 615, dt teor mais elevado de silica, apresentou
background maior. Conclui-se que quanto mais leve a matriz, mais
alto será o background. Isso se deve ao efeito de blindagem da ra-
diação eic materiais absorvedores, que será maior quanto maior o
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peso atômico do material. Assim, ficando a «atriz mais leve, menos

•la barra a passages dc radiação através dela. O ângulo de Compon

para a amostra SIS foi determinado em 18,450. Para as aieostras fun-

didas obteve-se os gráficos da Figura 2. Na aaostra €15 o ângulo

determinado foi 18.41SC e na 100 foi achado o valor de 18,36SO.

Pode-'se afirmar então que o ângulo se situa em 18,400 t 0,050. in-

dependente da preparação da amostra.

- Percebe-se que no caso das amostras fundidas o pico de ra-

diação Coepton fica mais alto que o Ko do Rõdio, o que se explica

pelo fato de que a matriz nesse caso é de tetraborato de litio, mui

to mais leve qus a matriz nas amostras prensadas, e isso aumenta o

background, coso explicado acima.

A Tabela 2 mostra os resultados das análises efetuadas nas

amostras referência fundidas em tetraborato de litio para os testes

As intensidade: já estão corrigidas em background pela fórmula:

C. rate • (c.unc. - back).drift

sendo C. rate a intensidade con correção de background,

c.unc. a contagem não corrigida, back é a leitura de

background, e drift é o fator de correção para a flutua -

ção de intensidade (drift correction), que vale 1,0019 pai

ra Fe e 1,0012 para Rh. Na Tabela 3 podemos ver as esta -

tisticas das curvas de calibração.
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TABELA 2

Resultados de análise nas Aaostras de Referência

Aaostras para Calibração

Pastilhas Fundidas •

Rh-Coapton

Aaostra C. rate Back C. rate Back

100-7
615-6
100-1
605-1
100-2
109-2
615-7
100-3
615-1
100-5
605-2
100-6
615-4
506-2
615-2
201-1
615-3
613-1
100-4
615-5
201-2
613-2
308-2
308-1
506-1
109-1

6 3 ,
36,
63 .
42 ,
63 .
59.
36.
63,
36
63,
42,
63
25
62
36
59
36
53
63
35
59
54
56
56
62
59

71
22
52
70
82
21
73
42
23
83
68

,21
,62
,80
r l 6
.20
,49
,97
,57
,98
,24
,59
,26
,48
,51
.47

0,0901
0,0601
0,0940
0,0711
0,0957
0,0875
0,0593
0,0913
0,0615
0,0921
C0721
0,0918
0,0573
0,0937
0,0604
0,0860
0,0594
0,0305
C0890
0,0597
0,0891
C.0804
0,0811
0,0827
0,0907
0,0851

9 ,
1 2 ,

9 ,
1 1 ,

9 ,
9 ,

1 3 .
9 ,

1 2 ,
9 ,

1 1 .
9 ,

1 2 ,
9 ,

1 2 ,
9 ,

12 ,
10 ,

9 ,
12.

9,
10.

9,
9,
9,
9

250 4
970 6
290 4
910 5
270 4
480 4
010 C
180 4
960 <
300 4
900 í
100 i
720 1
370 4
810 (
660 i
830 <
020 '
220 '
830 (
750 '
080 '
880
930
370

,530

,5060
,1700
,5000
.7100
,5220
,6720
,1800

1,5180
.,1900
,5030

i,74OO
1,5460
•,1100
1,5740
»,1700
1,7120
>,2500
1,9200
1,4900
&,1700
1,7640
1,9370
1.8390
1,8400
4,5790
4,6810
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0.998?
0.99t7
0,9997
0,9997
0,9997
0,999?

0.51t3
0,5172
0,2455
0,2333
0,2455
0,2333

-12,061
•12,042
«,214
5,619
6.225
5,630

TABELA 3

Curvas de Calibração para Amostras Fundidas

R-Sqúare RMSE Intercepto Coefl Coef2 Observações

1,42519 -0,0023051 sem correção
1,42437 -0.0023C49 corr. back

11.95927 -0,4018395 Fe c.une./RhCxá»
18,07239 -0,9373190 Fe c.unc./Rh cjunc.
11.95222 -0,4084507 Fe C. ratar Rh C.ra«
18,06166 -0.9364195 Fe C.rate/Rhc.une.

Se avaliamos a Tabela 3 veremos que as curvas obtidas

apresentarão melhore substancial de resultados ao se efetuar a cor

recio de Coopton, e nesses casos as curvas es que não foi corrigi-

do background para o Coapton ficaram ligeiramente melhores que aqie

Ias em que foi feita essa correção. O desvio padrão da regressão

obtido (RMSE) foi 0,23, que é compatível can o obtido na bibliogra

fia |»1.

tia Tabela 4 estão as curvas de calibração realizadas nas

amostras prensadas com PVA e adição de cobalto metálico para corre

cio. Pode-se perceber que a correção pelo Ka do Co fornece acura -

cia comparável ã correção de Compton, e ambas bem melhores que as

curvas sem correção nenhuma do sinal do Ka de Fe.

Acrescentamos também os resultados obtidos nos laboratõ -

rios de aplicação da SIEMENS, na Alemanha, para a correção de

Compton, comparando coe análise sea correção e corrigindo matriz

pelo método dos parâmetros fundamentais, na Tabela 5.
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TABELA 4

Calibrates das Amostras con Cobalto

Preparação por Prensagem com PVA

RMSE Intercepto Coefl Coe£2 Observações

0,8129 -18.1040 0,174369 sen correção
1,1671 - 5.596S9 14.9364 IFe/ICo
0.3S54 - 5,51048 29,4902 IFe/(ICo/m)
0,3474 11,2096 1135,64 -227937 (IFe/ICo.IRh)/(K/m|
0,3311 8,60272 8,00016 -0.178682 IFe/IN)

• IFe, XCo • Intensidade de raios-x em kCPS
•• XRh » Intensidade da linha Compton do ftodio
••• H * Massa da amostra, em gramas
•••• m * Massa de cobalto adicionada ã amostra ,

em gramas

TABELA 5

Dados de Calibração cm Espectrômetro SIEMENS MRS 404

Acuradas Obtidas para Ferro Total com Diferentes Correções

Acurácia Observação

0.285% sem nenhuna correçio
0.133% utilizando parâsetros fundamentais
0.104% corrigindo cem efeito Conpton
0.091% efeito Conpton • par. fundamentais

6 - coscursOrs

Os dados fornecidos nas tabelas e avaliados nesse estudo

mostra» quet

6.1 - £ possível detensinar ferro total por fluorescência

de raios-x con aesirácias aceitáveis, utilizando procedimentos de

correção por padrões internos.
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6.2 - Existem opções para se efetuar as correções sobre a

linha analítica de Fe. A escolha entre elas deve ser feita levando

em consideração as condições do equipamento de que se dispõe e das

condições de trabalho do laboratório (quantidade de amostras a ana

lisar,rotineiramente, tempo de resposta, precisões/acurãcias exigjL

das para cada tipo de amostra).
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