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Röntgenradiometrikus mérési eljárás 
és műszer alkalmazása a színesércbányászat területén

M O R V Á I  LÁSZLÓ,BÉKÉS T I B O R ,  R E N N E R  J Á N O S ,  
S Z E N T E S I  J Ó Z S E F ,  S Z Ú N Y O G É  F E R E N C

A dolgozatban ismertetésre kerül az izotópgerjesztésű röntgenradiometriás analízis alapján 
az ELGI-ben megvalósított karotázs módszer és műszerfejlesztő tevékenység.

A kifejlesztett karotázs mérési technika különösen az ércbányászat területén alkalmazható sike
resen kutató, robbantó fúrások és magfúrások in situ vizsgálatára, a kőzetekben található hasznosítható 
komponensek (Cu, Zn, Pb) meghatározása céljából. Az így nyert mérési eredmények alapján a köz
vetlen termelés irányítás valósítható meg, kvantitatív minőségi paraméterek alapján. Felszíni geofizikai 
kutató fúrásokban pedig az érces szakaszok kijelölését teszi lehetővé.

Az előadás továbbiakban foglalkozik a porított magminták laboratóriumi analízisének lehetősé
geivel és eredményeivel, különös tekintettel a nagy érzékenységű SifLi hűtött félvezető detektorok, vala
mint proporcionális számlálórendszerek és speciálisan kialakított adatértékelő és feldolgozó mérési 
összeállítások felhasználásának metodikai és technikai kérdéseire.

Végezetül gyakorlati terepi és laboratóriumi mérések eredményei alapján mutatja be a kidolgozott 
eljárás alkalmazhatóságát és vázolja a fejlesztés további irányát.

Излагается деятельность ЭЛГИ по разработке аппаратуры и методики скважин 
ного рептгенорадиометрического анализа с использованием изотопного возбуждения.

Разработанная техника скважинных работ может быть успешно применена в рудных 
шахтах для изучения пройденного разведочными, взрывными скважинами и колонковым буре
нием разреза при усвол иях естественного залегания для определения содержания полезных ком
понент (Си Zn Pb) в породах. На основании полученных результатов измерения осуществля
ется прямое управление производственным процессом по количественным параметрам. В 
наземных геофизических разведочных скважинах метод позволяет выявлять рудные участки.

Далее, обсуждаются возможности и результаты лабораторного анализа пульверизиро- 
ованных кернов, придавая особое внимание методическим и техническим вопросам исполь
зования высокочувствительных охлажденных полупроводниковых детекторов Si/Li, пропорци
ональных счетчиков, а также специально состав енных измерительных и обрабатывающих 
установок.

В заключение, на основании результатов практических полевых илабораторных работ 
показываются применяемость разработанного метода и направиение дальнейшего развития.

The lecture reviews the methodological and instrument development activity of the ELGI in 
connection with the well-log method based on X-ray radiometric analysis using an isotope source.

The new well-log technique can be successfully applied first of all for ore-prospecting purposes- 
for an in situ analysis performed in exploratory holes, shot holes, and core drillings, in order to deter, 
mine the volume ratios of exploitable components (Cu, Zn, Pb). Results of such measurements can be 
immediately applied for production control based on quantitative parameters. In exploratory holes, 
the method makes possible to delineate ore-bearing sections.

The second part of the lecture deals with the laboratory analysis of powdered core samples, with 
a special emphasis on the methodology and technique of the high-sensitivity cooled SifLi semiconductor 
detectors, proportional counters and data processing possibilities.

Finally, the applicability of the method is illustrated on actual laboratory and field examples, 
and tasks of further developments are pointed out.

1. Bevezetés

A nyersanyagkutatás irányában megmutatkozó fokozott érdeklődés szük
ségessé tette olyan, a földtani kutatásban és a bányászatban alkalmazásra kerülő
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módszertani megoldások és a hozzájuk kapcsolódó geofizikai eszközök kifejlesz
tését, melyek felszíni fúrások, bányakutató és bányarobbantó fúrások, valamint 
ipari magminta vizsgálatok elvégzésére alkalmasak.

A fejlesztés célja érces szakaszok kijelölésére, továbbá kvantitatív elem kon
centrációérték meghatározására alkalmas karotázs eszközök létrehozása. Ily 
módon lehetőség nyílik arra, hogy a bányakarotázs módszerek során nyert 
kvantitatív adatok birtokában közvetlen termelésirányítást valósítsunk meg.

2. A kidolgozott eljárás módszertani alapjai

A fent vázolt ipari igények kielégítésére korlátozottabb pontosságú mérések 
is elegendőek. Fontos tényező a mérésnek, valamint magának a mérőrendszernek 
terepi körülmények közötti, ill. bányabeli alkalmazásnál a nagyfokú stabilitás, 
a mérés reprodukálhatósága, a kiértékelés egyszerűsége és a méréssel egyidőbeni 
on-line megvalósítása, valamint olcsó ára. A fentiek figyelembe vételével, az- 
érckutatás és ércbányászat területén felmerülő igények kielégítésére, a különböző 
nukleáris módszerek ajánlhatók. Néhányat közülük már rutinszerűen alkalmaz
nak, mint például a gamma-gamma módszert, míg mások az aktív fejlesztés sza
kaszában vannak. A nukleáris módszerek közül, viszonylagos olcsósága és egy
szerűsége, valamint az ehhez képest jelentős teljesítőképessége miatt, az izotóp
gerjesztésű röntgenradiometriás analízis (XRF) módszerén alapuló mérési eljá
rás az egyik legperspektivikusabb.

Az izotópgerjesztésű röntgenradiometriás analízis területén a következő 
eljárás és mérési összeállítás általános. A vizsgálandó kőzetszakaszt, lágy gamma 
gerjesztéssel, karakterisztikus röntgensugárzás kibocsájtására késztetjük. A ger
jesztés hatására keletkezett karakterisztikus röntgensugárzást, speciális, a 
szondában e célból kialakított, nukleáris detektor és elektronikus rendszer érzé
keli és dolgozza fel.

Az 7. ábra a bányakarotázs vizsgálatoknál alkalmazott mérési összeállítást 
mutatja be. A 36 mm; 43 mm; átmérőjű, rugóval falhoz szorított, kombinált 
szonda detektorai jó felbontóképességű proporcionális csövek. A 36 mm-es 
szondához egyetlen detektort alkalmazunk, állítható sugárforrástartóval, vala
mint kívülről vezérelhető mechanikus kiegyenlített szűrőpárral. A kis zajú, egy
csatornás, energiaszelektív üzemmódú elektronika a detektor jeleit hagyomá
nyos karotázskábelen keresztül 0,5 keV zajküszöbbel juttatja a felszíni egy
séghez. A másik egység (43 mm-es) két detektorral, fix elrendezésű szűrőpárral. 
Ez esetben detektálhatjuk a két beütésszámot, valamint azok különbségét, mely 
a vizsgálandó elemmel hozható kapcsolatba. Az elektronikus jeleket hagyomá
nyos felszíni egység dolgozza fel. Mindkét üzemmódban a detektorok és a ger
jesztő sugárforrás előtt, a szondaház falában berillium ablak található.

Recski érces területen végzett vizsgálatainknál, ahol az érces szakaszok 
kijelölése mellett, a főfeladatot a Cu-koncentráció érték meghatározása jelen
tette, gerjesztő forrásként 30 mCi (1110 MBq) aktivitású Pu —238 sugárforrás 
alkalmazását találtuk optimálisnak.

A 87,8 év felezési idejű sugárforrás konstans gerjesztési feltételek elérését 
teszi lehetővé, 13,5 keV és 17,2 keV energiával jelentkező vonalai pedig a Cu 
8,05 keV-es vonalának jó hatásfokú gerjesztését eredményezik.

A berendezés alkalmazási vizsgálatában megállapítottuk, hogy spektrális 
üzemmódban a szonda érzékenysége akkor teszi lehetővé az elemek szétválasz
tását, ha a vizsgálandó elemek közötti rendszámkülönbség 3-nál nagyobb. Ha
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ez nem áll fenn, az energiamérést szűrőpapiros eljárással kell kombinálni. Egy 
ilyen energia és szűrőpapiros kombinatív mérési eredményt mutatunk be a 
2. á b rá n , ill. az 1. táblázatban.

1. ábra. X R F  blokkvázlata
1 — szonda; 2 — kábel; PSG — tápegység; SST — spektrumstabilizátor; SCA — egycsatornás 
analizátor; LRM — lineáris ratemeter; PRC — analóg processzor; SCT — scaler, timer; SSP — 
sornyomtató; MCA — sokcsatornás amplitúdó analizátor (feltételesen); A, B, C, D — kimeneti

csatlakozások

Puc. 7. Блок-схема аппаратуры XRF
1 -  зонд, 2 -  кабель, PSG -  источник питания, SST -  стабилизатор спектра, SCA -  одно
канальный анализатор, LRi\\ -  линейный интегратор, PRC -  аналоговый процессор, 
SCT -  счетчик, таймер, SSP -  строкопечатающееустройство, MCA -  многоканальный, 

анализатор амплитуд (условно); А, В, С, D -  выходные контакты

Fig. 1. Block-scheme of the X R F  apparatus
1 — sonde; 2 — cable; PSG — supply source; SST — spectrum stabilizer; SCA —one-channel analy
zer; LRM — linear ratemeter; PRC — analog processor; SCT — scaler, timer; SSP — printer; MCA 

— multichannel pulse height analyzer (conditionally); А, В, C, D — output connectors

2. ábra. Vas és rézminták tipikus spektruma 

Puc. 2. Типичный спектр проб железа и меди 
Fig. 2. Typical spectra of iron and copper samples

Az energia-tartományokat (AE) változtattuk vas, réz és porított kőzet
minta esetén, amikor is az ablak szélességét és a Ni/Со szűrőpárt is a réz vizs
gálatára választottuk. Látható pl., hogy a 8,35 — 9,25 keV-es ablakszélességnél a 
100%-os vas 39 impulzusbeütést eredményez. A szűrőpár hatásának ellenőrzését
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1. táblázat. Szúrőpáros kalibrációs mérés adatai 

Таблица 1. Данные градуировочного измерения с парой фильров 
Table 1. Data of calibration measurement with filter pair

3. ábra. Rosszul kiegyenlített szűrőpárral felvett spektrum 

Puc. 3. Спектр, зарегистрированный с плохо уравновешенной парой фильтров 
Fig. 3. Spectrum recorded with an inadequately balanced filter pair

úgy végezzük el, hogy a „nem mért elem” (vas) különbségei beütésszámának 
— az ideális zérus értéken túl — a következő határok között kell lennie:
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ahol:
T — beütésszám áteresztő szűrővel 
D — a különbségi beütésszám 
t — a mérési idő,

ami a választott beállításban teljesül. Meg kell jegyezni, hogy ez a hatás 100%-os 
vasra vonatkozik, kőzetviszonyok között ez még kedvezőbb.

Hasonló megállapítást tehetünk a szűrőpár jóságára, ha a teljes spektrumot 
vizsgáljuk. Kiegyenlítetlen szűrőpár esetén pl. a réz kimutatásánál a zavaró elemek 
(Fe, Zn) a spektrum képét megváltoztatják, míg jól kiegyenlített szűrőpár esetén 
a spektrum képe csak a vizsgált energiatartományban változik meg (3 — 4. ábra).

Továbbá látható, hogy a nagy koncentrációjú zavaró elemek (Fe, Zn) a réz
meghatározás pontosságát elhanyagolható módon zavarják.

3. Recski érces területen végzett bányakarotázs mérések eredményeinek 
bemutatása:

Az ismertetett berendezésekkel bányafúrásokban pontonkénti és folyama
tos szelvényezés végezhető. Pontonkénti mérésnél 10 cm-es mintavételezést 
alkalmaztunk és a kapott eredményt a 142. sz. fúrásban mutatjuk be (5. ábra.)

Látható az érces szakaszok jó felbontóképessége és kiskoncentrációs szaka
szok kimutatása is rézre vonatkoztatva.

4. ábra. Kiegyenlített szűrőpárral felvett spektrum 

Puc. 4. Спектр, зарегистрированный с уравновешенной парой фильтров 
Fig. 4. Spectrum recorded with a balanced filter pair
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Feltüntettük a méteres magminták kémiai elemzési értékét is, és megálla
píthatjuk, hogy megfelelő elemzési orientálás esetén jobban tudjuk elválasztani a 
műre való ércet a meddő szakasztól. Ezt láthatjuk a 14 — 15 m szakasz elemzésé
nél az 1,09% Cu tartalomnál, ha a mélységhatárt kissé eltoljuk, kedvezőbb elkü
lönítést nyerhetünk.

5. ábra. Pontonkénti mérés röntgenradiometrikus eljárással energiatartomány: 7,5 —8,7 keV-ig 

Puc. 5. Поточечные измерения по методу Диапазон энергий от 7,5 до 8,7 кэВ 
Fig. 5. Point-by-point X R F  measurement, energy range: 7,5 to 8,7 keV

Folyamatos szelvényezést mutatunk be a 6. sz. fúrásban (6. ábra). Itt 
szelektív gamma-gamma és röntgenradiometrikus szelvényezést vettük fel. A 
szelektív gamma-gamma az összfémtartalommal, míg a röntgenradiometrikus 
szelvény a réztartalom változásával hozható kapcsolatba. A kapott karotázs 
szelvény jó egyezést mutat a kémiai elemzéssel, valamint az ismétlés a mérés 
megbízhatóságáról tanúskodik.

Továbbiakban fúrómagmintán végeztünk 10 cm-enkénti méréseket. A ka
pott eredményt a 7. ábrán mutatjuk be. A kémiai elemzést a pontozott görbe 
mérést pedig a folytonos görbe szemlélteti. Látható a jó egyezés, jellegbeni eltérés 
csak 81,6 — 81,8 m között tapasztalható.

Az intenzitásérték közel 8%-os réztartalom változásig lineáris összefüggést 
ad, míg ettől nagyobb érctartalom esetén kissé elhajlik.

A kidolgozott berendezéssel a 0,3 —0,4%-nál nagyobb Cu-tartalom meg
bízhatóan kimutatható, mintegy 0,2%-os pontossággal folyamatos, illetve pon
tonkénti szelvényezés esetén.

4. Magminta elemzés ipari laboratóriumi körülmények között

Amennyiben a fúrómagminta több komponensét egyidőben kívánjuk meg
határozni ipari laboratóriumi körülmények között, nagyobb szelektivitású, ily 
módon nagyobb érzékenységű mérési összeállítások szükségesek. Laboratóriumi 
körülmények között pl. lehetőség nyílik arra, hogy félvezető detektort alkal
mazzunk (hűtött, vagy nem hűtött változatban). A koncentrációértékek meg
határozásának pontossága olyképpen növelhető, hogy speciálisan kialakított 
korrekciós eljárások, valamint a hozzájuk tartozó hardware elrendezések létre-
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6. ábra. Recski bányafúrásban felvett szelektív gamma-gamma és röntgenradiometrikus szelvény 
a) szelektív gamma-gamma; b) röntgenradiometrikus; c) röntgenradiometrikus ismétlés; d) kémiai 

elemzés. A  röntgenradiometrikus szelvény energiatartománya 7,6 —8,7 keV-ig

6la ábra. Bányafúrásban felvett röntgenradiometrikus szelvény 
a) alapszelvény; b) ismétlés; energiatartomány: 7,6 —8,4 keV-ig

Puc. 6. Диаграммы селективного ГГК и XRF, полученные в шахтной скважине в районе 
Речк а) селективный ГГК б) XRF, в) повторение, г) химический анализ. 

Диапазон энергии диаграммы XRF от 7,5 до 8,7 кэВ
Рис. 6/а. Диаграмма XRF, полученная в шахтной скважине 

а) основная диаграмма, б) повторение 
диапазон энергии от 7,6 до 8,4 кэВ

Fig. 6. Selective gamma-gamma and X R F  logs recorded in a mine borehole at Recsk 
a) selective gamma-gamma; b) X R F ; X R F  repetition; d) chemical analysis. Energy range of the

XR F log: 7 ,6 -8 ,7  keV

Fig. 6fa. X R F  log recorded in a mine borehole 
a) basic log; b) repetition, energy range: 7,6 — 8,4 keV
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hozásával, a zavaró komponensek hatása kiszűrhető, valamint a mátrix változása 
figyelembe vehető.

7, ábra. Recski magminta mérés; folytonos vonal: mért érték szaggatott vonal: kémiai elemzés

Рас. 7. Измерение на образцах из керна, район Речк сплошная линия: измеряемое значение
пунктир химический анализ

Fig. 7. Core measurement at Recsk, solid line: measured value; dotted line: chemical analysis.

A 8. ábra az Intézetünkben laboratóriumi célokra kidolgozott mérési össze
állítást mutatja be. A karakterisztikus röntgensugárzás észlelésére egy nagy
érzékenységű Si/Li félvezető detektor szolgál, mely egy ASA 1024 — 16 tip. adat
értékelő és feldolgozó rendszerrel van összeköttetésben. A rendszer tárolójában 
recski érces területről származó minták esetén, a 9. ábrán látható tipikus ener
giaspektrum jelenik meg. A spektrumban megtalálhatók a gerjesztett elemek ka
rakterisztikus vonalai. Intenzitásértékük a mintában található elemkoncentrá
ciókkal arányosak. Megjelennek továbbá a rugalmasan, ill. a rugalmatlanul szó
ródott fotonok intenzitásával arányos területek, melyek a minta átlagrendszá
mával hozhatók kapcsolatba.

A berendezés tárolójában összegyűjtött információk feldolgozása olyképpen 
történik, hogy a mérőrendszert etalonsorozat segítségével, a rutinvizsgálatok 
megkezdése előtt hitelesítjük. Az etalonmintáknak a sorozat mérésekkel meg
egyező feltételek közötti vizsgálatával hitelesítő görbéket készítünk. Intézetünk
ben kidolgoztunk egy számítási eljárást, melynek segítségével a rugalmasan,
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ill. rugalmatlanul szóródó fotonok intenzitásának ismeretében, a spektrum ősz 
szes vonalára vonatkozóan egyformán hatásos mátrix-korrekciós eljárás végez 
hető.

8. ábra. X R F  mérési összeállítás 
1 — Si/Li félvezető detektor; 2 — gerjesztő forrás; 3 — minta;

4 — magasfeszültségű tápegység; 5 - j -  hűtött előerősítő; 6 — főerősítő; 
7 — formáló áramkör; 8 — sokcsatornás analizátor;

9 — szalagolvasó; 10 — szalaglyukasztó; 11 — digitális adat- 
nyomtató; 12 — X Y  rajzoló; 13 — ASA 1024 — 16 analizátor;

14 — mikrokomputer

Рас. 8. Измерительная установка XRF 
7 -  полупроводниковый детектор Si/Li, 2 -  источник излучения,

3 -  образец, 4 -  источник питания высокого напряжения,
5 -  охлажденный предусилитель, 6 -  основной усилитель,
7 -  формирующая схема, 8 -  многоканальный анализатор,

9 -  устройство считывания с ленты, 10 -  ленточный перфоратор, 
11 -  цифровое печатающее устройство, 12 -  графо

построитель XY, 13 -анализатор ASA 1024- 16,
' 14 -  микро ЭВМ

Fig. 8. X R F  measuring arrangement 
1 — Si/Li semiconductor detector; 2 — generation source;

3 — sample; 4 — high voltage supply unit; 5 — cooled preamplifier;
6 — main amplifier; 7 — shaping circuit; 8 — multichannel analyzer;

9 — tape reading unit; 10 — tape perforator; 11 — digital printer;
12 — X Y  plotter; 13 — ASA 1024—16 analyser;

14 — microcomputer

9. ábra. Tipikus X R F  energiaspektrum recski mintán

Рас. 9. Типичный спектр энергии XRF на образце 
из района Речк
Fig. 9. Typical X R F  energy spectrum on a sampel 
of Recsk

Az eljárás azon a meggondoláson alapul, hogy az összetevőd rendszáma és 
mennyisége ismeretében a mintához egy 7j  átlagrendszám rendelhető, amely szo
ros lineáris kapcsolatban van, az anyag egy adott energiájú sugárzására vonat
kozó abszorpciós tulajdonságával. A mérés során az г-edik tárolórekeszbe begyűj
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tött impulzusadatot /,• vonalintenzitásnak nevezzük. A két utolsó tárrekesz hely
zetét a rugalmatlanul és rugalmasan szóródott fotonok energiatartományánál 
rögzítjük. Ezen két utolsó tárrekesz tartalmát izgalm as és /rugalmatlan -nak ne
vezzük.

Az / z- vonalintenzitás korrekciója a mátrix sajátosságokat tükröző szórt 
sugárzási spektrumtartományok figyelembe vételével, az egységnyi elemkon
centrációhoz tartozó intenzitásértéknek, mint egyváltozós függvénykapcsolatnak 
a meghatározásával történik. A vizsgálandó anyag г-edik vonalának intenzitása a 
hozzá tartozó elemkoncentráció értékétől és az átlagrendszámtól függ, amelynél 
az egyváltozós függvénykapcsolathoz úgy jutunk, hogy a számítást az egységnyi 
elemkoncentrációhoz tartozó értékekkel végezzük.

A független változó a Z átlagrendszám, ill. az ezzel lineáris kapcsolatban 
álló

alakú kifejezés. A mérőrendszerre meghatározzuk ennek a változásnak a fenti 
összefüggéssel való kapcsolatát. A hitelesítési sorozat Z átlagrendszám interval- 
lum-középértékéhez Z0-hoz tartozó intenzitás értéket / 0l-val jelölve, az eltérő 
mátrixtól eredő abszorpciós hatást kiegyenlítő Cz korrekciós faktort képzünk.

Az / korr-tál jelzett korrigált karakterisztikus vonalintenzitás meghatározása 
az előállított mátrix korrekciós faktorok segítségével:

/korr =  • /,- mért
ahol:

Ikorr =  korrigált vonalintenzitásadat 
I t mért =  mért vonalintenzitásadat.
A mért intenzitásadatok és a kémiai koncentrációértékek összefüggése line

áris függ vény kapcsolatot eredményez:

Ki =  У r í korr = Wt
ahol:

K ( =  г-edik elem koncentrációértéke, 
V t =  WI =  rendszerállandók
Az ismertetett processzus alkalmazásakor egy ismeretlen összetételű minta 

г-edik elemkoncentrációjának meghatározásához, csak I t mért vonalintenzitás 
és az adott mintán belül minden elemre közös / rUgaimas és /rugalmatlan ismerete 
szükséges. Ennek eredményeképpen feleslegessé válik a feladat megoldásához 
szükségtelen információknak a tárolása, amely a háttérmemória kapacitásának 
nagyságrenddel történő csökkentését eredményezi. A hitelesítő görbesereg para
métereinek meghatározásával, sorozatminták mérésekor, a berendezés automati
kusan kiszámítja és kinyomtatja a minta koncentrációértékét százalékos for
mában.

5. Mérési eredmények bemutatása

A kidolgozott mérési eljárás és a berendezés segítségével sikerült elérni azt, 
hogy 30 mCi (1110 MBq) Pu — 238 gerjesztőforrás alkalmazásával, a mérések 
érzékenységi küszöbét 50 ppm koncentrációértékben lehet meghatározni, a 10.
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ábrán látható komponensekre. Ilyen esetekben a mérés relatív hibája 1 0 -15 % , 
a koncentrációérték növekedtével ez 5%-ra csökken. Ennek következtében sike
resen alkalmazható ipari analitikai feladatok megoldására — érckutatáson túl — 
a cement-, üvegipar, valamint a timföldgyártás területén is.

.rjo ч:/1?-г:

10. ábra. Tengeri torlat elemtartalma 

Puc. 10. Содержание элементов в морской россыпи 
Fig. 10. Element content of a marine placer

Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a kidolgozott berendezések és ered
ményesen megoldott módszertani munkával sikeresen oldhatjuk meg a fúrások
ban az érces szakaszok kijelölését, valamint a vizsgálandó elemek %-os meg
határozását. A magmintákon végzett mérésekkel az orientált minta elemzést, 
porított mintákon pedig egy időben több elem nagypontosságú meghatározását, 
így a kutatás és bányászat során a termelés irányítás minden fázisában meg
felelő eszköz és eljárás áll rendelkezésre a bányászat irányítói, a feldolgozás ve
zetői számára.
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