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Röntgensugár-fliioreszcenciás analízis alkalmazása 
érckutató fúrásokban

M O R V Á I  L Á S Z L Ó

Az előadás rövid áttekintést ad a radioizotópos röntgensugár-fliioreszcenciás analízis elméletéről, 
hazai laboratóriumi eredményességéről, valamint érckutató fúrásban való alkalmazásairól. Bemutatjuk 
továbbá kutató fúrásokban egyes elemek elkülönítésének lehetőségét, valamint a szelvényező eljárás to
vábbi feladatait és felhasználási lehetőségét.

В докладе сводно рассматриваются вопросы теории pewm eiфлюоресцентного анализа 
при использовании радиоактивных изотопов, результаты лабораторных исследований 
в Венгрии, а также виды применения метода в рудных скважинах. Обсуждаются воз
можность разделения отдельных элементов в разведочных скважинах, а также дельнейшие 
задачи и возможности применения скважинных измерений.

The paper presents a brief review of the theory of X -ra y fluorescence analysis with the use of 
radioisotopes, of results obtained in Hungarian laboratories and of its applications in wells drilled 
to explore ore deposits. The possibility to seperate individual elements in exploratory holes is shown, 
and further tasks and applications of this logging method are discussed.

Két évvel ezelőtt a XVI. Szimpóziumon a szelektív gamma-gamma eljárás 
érckutató fúrásban való alkalmazás hazai eredményeiről számoltunk be. Vázol
tuk a kiskoncentrációjú érces szakaszok megbízható kimutatását és az össz- 
fémtartalom meghatározás lehetőségeit. Célkitűzésként említettük az össz- 
fémtartalmon belüli egyes elemek elkülönítését.

Jelen előadásban az érckutató fúrások karottázs-módszertani kutatásainak 
újabb hazai eredményeiről, a röntgen-fluoreszcenciás analízis alkalmazásáról 
számolunk be és áttekintést nyújtunk modell- és terepi méréseinkről. Mint isme
retes, a fotoeffektus során a gamma sugarak a kőzeteket alkotó atomok elekt
ronjaival kölcsönhatásba lépnek, optimális körülmények között teljes energiá
jukat átadják és az elektronok kilépnek az atomi kötelékből. Az elektronok 
csak bizonyos többletenergia befektetése írtján képesek elhagyni az egyes elek
tronhéjakat. Kiszabadításukhoz közölni kell legalább a kötési energiának meg
felelő energiát. Ez esetben a gamma-kvantum energiája

E r =  E köt +  E kin ,

ahol Eköi — a kötési energia,
Ekm — a kilépő elektron kinetikus energiája.
A leírt folyamat során a gamma-kvantumok elnyelődnek, energiájuk át

kerül a kölcsönható elektronra. A foto-effektus bekövetkezésekor az atom 
gerjesztettnek mutatkozik, ennélfogva bizonyos energiaátrendeződési je
lenségek kísérik. Az atommaghoz legközelebb eső X-héjból eltávozott elektron 
megüresedett helyét (a többi) L, M  stb. héjakból származó elektron általában 
betölti. Ez esetben a két elektronhéjhoz tartozó kötési energia különbsége ka
rakterisztikus röntgensugárzás formájában szabadul fel. Esetleg az atomon be
lüli újraelrendeződéskor önionizáció vagy Auger effektus lép fel. Azt a számot, 
amely megmondja, hogy a A-héj üres helyének betöltésekor milyen valószínű
séggel keletkezik karakterisztikus röntgensugárzás, fluoreszcencia hatásfoknak 
nevezzük. Ez pl. jód esetén 0,8, tehát a fotoeffektus teljes folyamatában 80°/o-
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ban karakterisztikus röntgensugárzás — 20% -ban pedig Auger-elektronok 
jönnek létre.

Az l\a. ábra szerint tiszta ólomérc-előfordulás esetén a mennyiségi kiérté
kelés nagyobb ólom-koncentrációra nem megoldott, mert a kiértékelési görbe 
ellaposodik а К  befogásból származó karakterisztikus röntgensugárzás kö
vetkeztében, >$e75-ös izotóp alkalmazása esetén.

A karakterisztikus röntgensugárzás jelenségét vizsgáltuk modellméréseink 
során, amikor is a homokba különböző koncentrációjú ólmot kevertünk. Méré
seinknél $e75-ös izotópot alkalmaztunk.

i
1. ábra. Íja. Relatív intenzitás-változás és az ólomkoncent
ráció összefüggése szelektív gamma-gamma szelvényezés 
esetén
1/b. Szórt és karakterisztikus röntgensugárzás spektruma 
különböző ólom koncentrációnál
1/c. Olomkoncentráció és a beütésszám-hányados közötti 
összefüggés

Puc.1. 7/а. Зависимость изменений относительной ин
тенсивности от концентрации свинца при селективном 
ГГ К.
1/6. Спектр рассеянного и характерного рентгеновско
го излучения при различных концентрациях свинца. 
1 /в. Зависимость частного чисел импульсов от концент
рации свинца
Fig. lja . Relationship between variations of relative inten
sity and lead concentration for selective gamma-gamma logs. 
1 /b. Spectra of scattered and characteristic x-vay radiation 
for various lead concentrations.
lie . Relationship between lead concentration and count- 

j/o " "  "  ’ ~ ~ ЮвоУч/бТ] rate ratio

Tiszta homok esetén a spektrum képét az 1 görbe írja le, (1/b. ábra), ahol 
a vízszintes tengelyre az energiát ( K eV-ben), a függőleges tengelyre pedig a be
ütésszámot vittük fel. Az ábrán a 2. görbével 0,5%-os, a 3. görbével 3% -os és a 
4. görbével a 8%-os ólomkoncentráció mellett felvett spektrum látható. 
A spektrum képéből jól látható, hogy az ólomkoncentráció növekedésével a 
spektrum erősen megváltozik, intenzitása határozottan csökken. Ha a spektrum 
képét energiaviszonyok alapján vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy az I x energia 
területre esik az ólom К  befogásából keletkező karakterisztikus röntgensugárzás, 
ami az ólomkoncentráció növekedésével mind határozottabban emelkedik ki 
a spektrum képéből. Az / 2 energiatartomány a spektrum azon szakasza, ahol 
a fotoeffektus hatása a leghatározottabban érvényesül, azaz az ólom karakte
risztikus sugárzásánál 20 — 30 KeV-e 1 nagyobb energia tartományban. Látható 
továbbá, hogy 140 KeV-tői a spektrum képe azonos. Ólom-ércre az alábbi ener
gia-értékeket kapjuk:

Z =  82; а К  héj kötési energiája: 88 001 eV
az L héj kötési energiája: Lx 15 807 eV, L2 15 207 eV,

Lz 15 044 eV.

A legnag}^obb valószínűséggel az Ls alhéjból lép be az elektron, így az ólom
ra jellemző karakterisztikus röntgensugárzás

Krgts. = K - L  =  88 001 -15  044 = 72 957 eV.
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Л jellemző értékeket táblázatokból vehetjük, de a kötési energia értékét 
а К héjra közelítőleg a 17,5Z2 összefüggésből is meghatározhatjuk.

A spektrum képéből látható, hogy szelvényezés során az 7X és I 2 energia- 
tartományba eső impulzus számok hányadosa adja az ólomkoneentráció közöt
ti független összefüggést.

Ezt szemlélteti a l\c. á b ra ,
ahol

_  Ii (6 0 -8 0  keV)
I 2 (110-130  keV)

Homokba kevert ólom-érc esetén a karakterisztikus röntgensugárzás spektru
ma a homok spektrumába olvad; szemléletesség kedvéért bemutatjuk a homok- 
százalékba kevert ezüst spektrumát. (2. ábra.) Az 1 görbe: homok, a 2 — 3 görbe 
homok -fezüst az ezüst százaléknak növekedésével. Jól látható az ezüstre 
jellemző röntgensugárzás kialakulása 22,16 K eV  energia értéknél/

A mérések elvégzéséhez energia szelektív szcintillációs berendezésre és 
legalább kétcsatornás analizátorra van szükségünk. Mind a modell; mind a be
mutatásra kerülő terepi-méréseinket az Intézetben készült berendezésekkel 
végeztük.

2. ábra. Szórt és karakterisztikus 
röntgensugárzás spektruma külön
böző ezüst tartalom mellett 1. h o
mok, 2 ., 3. homok-j-Cu-változás

esetén

Puc. 2. Спектр рассеянного п 
характерного рентгеновского из
лучения при различных содер
жаниях серебра 7. песок, 2 ., 3. 

при изменении песка 4- Си

Fig. 2. Spectra of scattered and 
characteristic ж-гау radiation for 
various silver contents. 1. sand, 2.,
3. for variations of sand and Cu

3. ábra. Mérőműszerek elvi rajzai 
Lyukműszer: 1 szonda elektronika — 2 elektronsokszo
rozó — 3 detektor — 4 árnyékoló, kollimátor — 5Л— su
gárforrás — 10 mechanikus szűrő. Felszíniegység: 6  táp
egység — 7 analizátorok — 8 processor — 9 rétméterek

Puc. 3. Принципиальные схемы измерительной ап
паратуры

Скважинный прибор: 1 электроника зонда, 2 элек- 
тронумножитель, 3 датчик, 4 экран, коллиматор, 
5 источник излучения 10 механический фильтр. На
земная панель: 6 источник питания, 7 анализаторы, 

8 процессор, 9 счетчики импульсов

Fig. 3. Schematics of measuring apparatus 
Downhole tool: 1. electronic scheme — 2. electron m ulti
plier — 3. detector — 4. shield, collimator — 5. radiation 
source —  10. mechanical filter. Surface unit: 6 . supply 

unit — 7. analyzers — 8. processor — 9. ratemeters

A szelvényezés során a karakterisztikus röntgensugárzás és az elemkon
centráció meghatározásainak másik lehetősége a szűrőpárok alkalmazása. Ez 
esetben a berendezés egyszerűbb, de ugyanakkor pontossága elmarad az energia
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mérés útján nyert értékektől. Ennek lényege az, hogy az energia-vágást mecha
nikus szűrőkkel végezzük, úgy, hogy az egyik detektor elé helyezett szűrő át
engedi a vizsgálni kívánt elem röntgensugárzását, más gerjesztett és szórt su
gárzást, míg a másik detektor elé helyezett szűrő csak más gerjesztett karak
terisztikus — és szórt — sugárzást enged át, vagyis a szűrők röntgensugárabszorp
ciós élei közrefogják a vizsgálandó elemre jellemző К  röntgensugárzás energiá
ját. Ennélfogva a szűrőkkel*mért beütésszámok különbsége arányos a vizsgálni 
kívánt elem karakterisztikus röntgen sugárzásainak intenzitásával és jellemző 
az elem koncentrációjára (3. ábra).

Terejri mérések a röntgenfluoreszcenciás analízis alkalmazásával
A bemutatott energia-szelektív szondával Rudabányán a külszíni fejtés

ben mélyült kutató fúrásban ( В —1752) végeztük kísérleti mérésünket. Az is
mert pátvasérc alatti 8 — 10 m közötti agyag, agyag-márgába ágyazott gumós 
kifejlődésű érces szakaszban való ólom elkülönítése képezte a karottázsmérés 
célját. A fúrás száraz volta miatt csak radioaktív szelvényezést végeztünk. 
A szelektív gamma-gamma szelvény alapján az 5 m-ig tartó pátvasércet és ezt 
követően több érces szakaszt jelölhetünk ki. A röntgenradiometrikus szel
vényünket a korábban elmondottak alapján két energiatartományban vettük 
fel, a processzorral végeztük a hányados-képzést és ezt regisztráltuk szelvé
nyünkön. A kapott szelvény alapján megállapítható, hogy az érces szakaszban 
ólomérc fordul elő és a hitelesítő görbe alapján 0,5 —1,5%.közötti ólomtartalom
adható meg (4. ábra). Az 5. ábrán ugyancsak Rudabányán a 616 sz. fiirásban 
végeztünk komplex karottázs szelvényezést, melyek közül csak a jellegzetes 
görbéket tüntettük fel, a fúrás 80 — 120 m-ig terjedő szakaszán.

4. ábra. Rudabánya B  — 1752 sz. ércku
tató fúrásban felvett karottázs-szelvény 
és az ólom % -os  változásának meghatá
rozása

Рас. 4. Кароиажная диаграмма, запи
санная в скважине Рудабанья № 
Б -1 7 5 2  и определение процентного 
изменения содержания свинца
Fig. 4. Log recorded in the borehole Ruda
bánya В  — 17 52 for mineral exploration 
and determining percentage variations of 
lead concentration

5. dóm. Rudabánya 616 sz. érckutatófú
rásban felvett karottázs-szelvény és az 
ólomtartalom változásának kimutatása a 
röntgenfluoreszcenciás mérés alapján

Puc. 5. Каротажная диаграмма, запи
санная в скважине Рудабунья № 616 
и выявление изменений в содержании 
свинца на основе рентгенофлюорес
центного измерения
Fig. 5. Log recorded in the borehole R u 
dabánya 616 and revealing variations in 
lead content on the basis of x-ray fluore
scence measurement
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A szelektív gamma-gamma szelvény 80 m-től 115 m-ig ércesedésre utal, 
majd a 115 m-tői tartó agyagban vékonyabb érces szakaszok jelölhetők ki. 
A röntgenradiometrikus szelvényezés során az energia-szelektív berendezés 
mindkét csatorna analizátorainak beütésszámait regisztráltuk, ugyancsak a 
processzorral képzett hányados görbét is. A szelvény alapján megállapítható, 
hogy a szelektív gamma-gamma szelvény alapján jelzett érces szakaszból mind 
össze 80 — 95 m közötti ércesedésben fordul elő ólomérc l - 2 % - ban.

A röntgenfluoreszcenciás analízis alkalmazásával kibővültek a karottázs- 
mérésekből nyerhető információk, megnyílt a lehetősége az elemek elkülöníté
sének. Jól alkalmazható az ólom, higany, ón, wolfram, kadmium kimutatása 
során. Jelenlegi berendezésünk lehetővé teszi, hogy mindazon elemeket elkülö
nítsük, melyeknek karakterisztikus-röntgensugárzás-értéke 20 KeV-né 1, azaz 
a rendszáma 45-né 1 nagyobb. A szűrőpáros berendezéssel a közeljövőben kezd
jük meg modell-, ill. a terepi-méréseinket, mely 10 K eV  értéktől alkalmazható.

Kísérleti méréseink további szakaszában vizsgálni fogjuk a fúrólyuk
átmérő, szemcse-eloszlás és kőzetmátrix hatását a röntgenfluoreszcenciás szel
vényezésre.

A műszerfejlesztés során pedig törekedni kell a félvezetős detektorok alkal
mazására és meg kell valósítani a detektor és az izotóp kihelyezését a szondából 
és biztosítani kell a fúrólyuk falán való biztos haladást, ezáltal a kavernák ha
tását tudjuk lényegesen csökkenteni, valamint lehetővé válik a kisebb ener
giák detektálása, a kisebb rendszámú elemek elkülönülése.
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