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Аналіз глин на спектрометрах   
ElvaX 

Вступ
Рентгенофлуоресцентний аналіз — це простий і швидкий метод для кількісного аналізу 
різних оксидних матеріалів і мінералів, таких як глини, шпати, вапняк і т.д. Основні 
переваги рентгенофлуоресцентних аналізаторів ElvaX — це простота пробопідготовки, 
висока точність і швидкість вимірювань, а також універсальність калібрування завдяки 
використанню алгоритму фундаментальних параметрів. Основне завдання приладу 
полягає в кількісному визначенні оксидів: CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, SO3, Na2O, MgO, K2O, 
P2O5, TiO2, Mn2O3, ZnO, SrO та ін.

Застосування
Спектрометри ElvaX дають змогу аналізувати широкий спектр матеріалів, включаючи 
наступні:

• Глини (в т.ч. каолінові, бентонітові);
• Кераміка;
• Шпати;
• Пісок;
• Вапняк;
• Цемент;
• Археологічні об'єкти;
• Будівельні матеріали;
• Шлаки та зола;

Обладнання
Оксидні матеріали і природні мінерали здебільшого складаються з легких 
елементів, у зв'язку з чим настільний спектрометр із можливістю продувки гелієм 
є кращим вибором.
ElvaX Light оснащений 45 кВ рентгенівською трубкою і сучасним SDD-детектором, 
який володіє хорошим енергетичним розрізненням, високою
продуктивністю і низькими межами виявлення. Спектрометр дає змогу 
аналізувати елементи починаючи з магнію і закінчуючи ураном.
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Для роботи в польових умовах ідеально підходить ручний спектрометр ElvaX ProSpector 
(від Mg до U) або портативний ElvaX Mobile. Останній також має можливість підключення 
системи продувки гелієм. Спектрометр поставляється з фірмовим програмним 
забезпеченням, яке не вимагає спеціальних навичок і має інтуїтивно зрозумілий 
інтерфейс

Пробопідготовка
Для отримання точних результатів необхідна правильна пробопідготовка досліджуваного 
зразка.

Зразок повинен бути подрібнений до розміру в 50 мкм, потім спресований у таблетки        
з допомогою преса із зусиллям не менше 20 тонн протягом 30 секунд.

, 
Якщо немає необхідності у високоточних результатах, то можна аналізувати об'єкти без 
пробопідготовки. Наприклад, за допомогою приладу ProSpector можливий аналіз глини 
вапняку та ін. безпосередньо у польових умовах.

Методика 

8 стандартних зразків глини використовуються для калібрування спектрометрів ElvaX на 12 
наступних оксидів: Na2O, MgO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, SO3, K2O, P2O5, TiO2, Mn2O3, ZnO, SrO. 
Розрахунок концентрацій заснований на методі фундаментальних параметрів із 
припущенням, що всі елементи в зразку представлені у вигляді оксидів. Облік втрат при 
прожарюванні безпосередньо рентгенофлуоресцентним методом неможливий, тому        
їх необхідно визначити іншим методом і внести поправку у вимірювання.

Рентгенівські режими для аналізу: в легкому режимі — напруга анода трубки 12 кВ, 
і в тяжкому режимі — напруга 35 кВ.

Типовий час аналізу: 60 секунд. Час може бути збільшено для досягнення більшої точності 
вимірювання.

Результати
На малюнках 1-3 показані порівняльні графіки між атестованими і виміряними на 
спектрометрі ElvaX Light концентраціями для різних оксидів у глині.

Отримані дані апроксимовані лінійною функцією.
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R² — це коефіцієнт достовірності апроксимації, який показує, наскільки точно результати 
вимірювань відповідають атестованим значенням. Ідеальна відповідність має місце при 
значенні R², що дорівнює одиниці.

Малюнок 2. Графік відповідності по оксиду кремнію в глині
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Малюнок 1. Графік відповідності по оксиду алюмінію в глині
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Малюнок 3. Графік відповідності по оксиду калію в глині.

Також був проведений тест повторюваності результатів. Один зразок глини було 
виміряно 10 раз поспіль по 60 секунд кожен раз. Розраховано середнє значення, 
середньоквадратичне відхилення (СКВ) і відносне СКВ (вСКВ — у відсотках) для 
концентрацій основних оксидів. Результати тесту подані в таблиці 1.

Елемент Середнє, 
% 

СКВ, % % 
вСКВ 

Na2O 0.5 0.1 20 
MgO 0.692 0.025 3.6 
Al2O3 22.249 0.055 0.2 
SiO2 66.279 0.083 0.1 
SO3 0.083 0.0016 1.9 
K2O 2.141 0.0072 0.3 
CaO 0.223 0.0051 2.3 
TiO2 1.146 0.01 0.9 

Fe2O3 1.235 0.006 0.5 

Таблиця 1. Тест повторюваності по одному зразку глини.

Висновки
Отримані результати показують відмінну кореляцію між атестованими і виміряними 
значеннями концентрації основних оксидів у глинах. Спектрометри ElvaX пропонують 
швидкий, точний і недорогий аналіз глин, шпатів, піску, цементу, вапняку, кераміки, 
різних будматеріалів і мінералів.

y = 1.0215x - 0.0383
R² = 0.9953
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