
M ÁLL FÖLDTANI INTÉZET ÉVI JELENTÉSE AZ 1987 ÉVRŐL (1989)

KŐZETEK ÉS TALAJOK AMORF FÁZISÁNAK KÖZVETLEN 
RONTGENDIFFRAKTOMETRIKLS MEGHATÁROZÁSA

R is c h a k  G é za

M Áll Földtani Intézet Budapest, Népstadion ut 14 
H -  1143

ETO 552 088 543 422 8

T á rg y sz a v a k  rontgendiffrakcio, amorf anyagok, mennyiségi analízis

A röntgensugár szóródási törvényéiből is az következik, hogy az amorf anyag 
egy reszeben rendezett es egy, a gazokra jellemző módón teljesen rendezetlen szerkeze
tű részből tevődik össze A teljesen rendezetlen szerkezetű rész diffúz röntgensugár 
szórást okoz, ami a diffraktogram alapvonalának megemelkedeseben jelentkezik 
A részben rendezett szerkezetű rész pedig a diffraktogram alapvonalának dombszeru 
felemelkedeset, az un amorf gyűrűt okozza Ezek miatt nem hasznaihatok általáno
sán azok az amorf fázis meghatarozasi módszerek, amelyek csak az amorf gyűrűhöz 
tartózó intenzitást veszik számításba A 2—5 ábrán bemutatott kalibrációs görbék 
segitsegevel meghatározható a kőzetek es talajok gyakran előforduló összetételű 
amorf fázisainak teljes mennyisege, valamint a teljes es a részben rendezett szerkezetű 
reszek mennyisege is A 2 tablazatban találhatok a kulonbozo összetételű amorf 
anyagok N a r a y -S z a b o -  P e t e r -  K á l m á n  módszerhez illeszkedő asvanytam fakto
rai

Eruptív vulkánitok, ezek tufát, és egyes üledékes kőzetek — ezen belül különösen 
a talajok — fontos kőzettani komponense a kristályos fázis mellett az üveg, íll a rontgen- 
amorf fázis Eruptív kőzetek esetében a fenymikroszkópos kőzettani vizsgalat következ
tetni enged a kozetuveg mennyiségére, de a meghatározás biztonságát csökkenti, ha 
ehhez szubmikroszkopos, rosszul kristályosodott fázis is társul A laza uledekek és ezen 
belül a talajok, mar a vizsgalati anyag előkészítése miatt sem adnak kielégítő felvilágosí
tást az amorf fázisuk minőségére es mennyisegere

A rontgendiffrakciós vizsgálatból ismert, hogy a kristályos fázis jól definiált diffrak
ciós kepe mellett megjelenik az amorf fázis elnyúló, un diffrakciós gyűrűje is A diffrak- 
tometnkus regisztratumon ez a „gyűrű” tobbé-kevesbe elnyúló alapvonal dombnak 
látszik Ez jellegzetes es feltűnő jele annak, hogy a minta számottevő mennyiségű amorf 
fázist is tartalmaz

Régóta folynak kísérletek arra, hogy az amorf gyűrű paramétere alapján meghatá
rozzak az amorf fázis minőséget és mennyiségét (A G auinier 1956, E Jensen 1975, 
N aray-  Szabói - P éterÉ -  K álmán A 1964, Udvardy M 1973) Ezek az erőfeszíté
sek nem vezettek általánosan használható eredményre Itt csak utalunk arra, hogy az 
amorf anyag, rendezettsegi állapotától függően nemcsak az amorf gyűrűt hozza letre, 
hanem megnöveli a diffúz szórást is, ami az alapvonal megemelkedéseben nyilvánul meg 
Ennek figyelmen kívül hagyasa nyilvánvalóan korlátozottabb eredményhez vezet Az 
alapvonal emelkedései azonban csak olyan diffraktometerrel lehet megbízhatóan merni, 
amelyik igen jó felbontokepessegu es fenyerős monokromatorral van felszerelve



A jelen cikkben egy, a kőzetekre és a talajokra egyaránt használható am orf anyag 
meghatározási módszert mutatunk be Ezt a módszert összhangba kívántuk hozni a ma
gyarországi rontgendiffrakciós laboratórium okban hasznait N aray-Szabó-  Péter -  
KÁLMÁN-féle mennyiségi meghatározási módszerrel, amely eredetileg csak a kőzetek 
kristályos fázisának meghatározására volt kidolgozva (K lug 1954)

Elméleti áttekintés

Ideális gáz és röntgensugár kölcsönhatásakor csak diffúz szórás keletkezik az ato
mok statisztikai veletlenszerű eloszlása miatt A szórt röntgensugár intenzitását az 1 
egyenlet írja le

y ?) = L /n  + X  X  â L  C 0 i2 lx  (1)
1 n*n

/ =  az adott atom elektronszorasi tényezője,
s = a reciprok rácsvektor (reciprok rácsállando),
n és rí = az egymással kapcsolatban levő atomok szama egy gázmolekulan belül,
S = a  molekulán belül egymással kapcsolatban levő atomok vektoralis távolsága,
N=  a röntgensugár által érintett elektronok száma
Folyadékokban az atomok nem teljesen szabadok, kölcsönösen egymás erőterében 

allnak és ez a folyadéknak bizonyos fokú rendezettséget kölcsönöz Ebben az állapotban 
az egyes atomi diffúz szórások a primer röntgensugár hullámfrontjahoz viszonyítva 
fazisfuggő módon összegződnek Ennek következtében a folyamatos diffúz röntgen 
sugárzására, mint alapra, rátelepszik egy, vagy néhány ellaposodott diffrakciós maxi
mum, az ún amorf gyűrű Az amorf gyűrűhöz tehát az anyag bizonyos fokú rendezettsé- 
gű része tartozik

A szilárd kristályos anyag diffrakciós képe nagyon kis intenzitású alapvonalra 
települő éles diffrakciós vonalsorozatból áll A vonalak szélessége a kristályszerkezet 
rugalmassági együtthatójától, ennek hőmérsékleti tényezőjétől, rácstorzulásátol, egyéb 
rácshibáktól, a reális kristályt alkotó krisztalht mozaikok méretétől és még néhány 
kisebb korrekciós tényezőtől függ Ideálisán tökéletes kristályos anyag esetében is létre 
jón valami csekély diffúz szórás, aminek egyik oka a kísérleti technika, pl a röntgensugár 
levegőben megtett útja közben szóródik A másik ok a röntgensugár kis részének 
Compton szóródása, ami a legszigorúbban monokromatizált sugárzást is rontja, es igen 
kis intenzitású parazita reflexiók keletkezését okozza A kristály monokromátor csök
kenti ezeket a hatásokat, de felerősíti a polarizációból eredő intenzitásarány eltolódáso
kat

Szilárd amorf anyagoknál a folyadékokhoz hasonló diffrakciós képet kapunk azzal 
a különbséggel, hogy a tobbé-kevesbé véletlen eloszlású anyagrészek a befagyasztott 
állapotnak megfelelően rögzítettek Ennek következtében a diffúz rontgensugárszórás 
kisebb, a részben rendezett szerkezethez tartozó amorf gyűrű intenzitása erősebb Min
denképpen meg kell különböztetni az amorf anyag teljesen diffúz módon szóró és az 
amorf gyűrűt létrehozó részét

így ugyanolyan kémiai összetételű, de különböző helyi rendezettségi fokú amorf 
fázis mennyiségi meghatározása tisztán az amorf gyűrű intenzitásmérése alapján nagyon 
bizonytalan Az anyag rendezetlen belső szerkezetét csak akkor tudnánk meghatározni, 
ha ismerhetnénk az egyes Fresnel-hullámfeluletek fázisviszonyait Erre azonban nincs 
mérési lehetőségünk Szabályos szerkezet esetén sincs, de a szabályos szerkezet kiemeli 
a jól definiált fázis interferenciákat és diszkrét intenzitás csúcsok alakjában mégis észlel- 
hetővé válnak



Az amorf fázis meghatározásának elméleti alapja

A rontgendiffrakciós por módszer szerint az egyes diffrakciós vonalak intenzitását 
a DEBYE-képlet írja le

2 J2, sin Itt s  x m
■■ i + — y ---------------- ,

W i 2n 5 xm
(2)

? — 2 sin ©II c II (3)

ahol
/(s) = az 1 reciprok rácsvektorhoz tartozó vonal diffrakciós intenzitása, 
k = a primer sugár hullámhossza,
?0 = az anyagba belépő primer sugár egységvektorának hossza,
7= a diffraktált sugár egységvektorának hossza,
5= a belépő sugár hullámhosszára vonatkoztatott útkulonbség, a reciprok rácstér

ben létrejövő diffrakció egységvektora -  a reciprok rácsállandó, 
x = egy adott rácspont hatásgombjének a sugara,
m = az egyfajtáju rácspontok száma, amelyek egymástól xm távolságban vannak

2 sin 0 m 1,23
= ----------= ------ . <43

ahol
sm= az egyfajtáju rácspontokból kialakult reciprok rács átlagos rácssík távolsága, 
©>= w rácssík és a diffraktált sugár által bezárt szög (a Bragg-egyenletből)
Ha xm értékét egyrészt úgy tekintjük, mint a legkisebb atomtávolságot az adott 

szilárd anyagban, akkor megkapjuk /(s) eloszlási függvényének © szerinti felső határát 
A fenti összefüggés átrendezésével azt kapjuk, hogy

K -  2xm sin 0  (5)

A Á>állandó elméletileg számított értéke 1,23, de ez változik az atomok elrendeződé
se, a szilárd anyag belső térbeli eloszlása szerint A gyakorlatban K  értéke többnyire 
1,1 — 1,3 kozott van, de ettől eltérő értékek is előfordulnak

Ha xm-et másrészt úgy tekintjük, mint a rácspontok közötti legkisebb atomtávolsá
got, akkor a 7(s) eloszlási függvényének © szerinti felső határát kapjuk meg Az x„„ 
értékét a  nácsszerkezet rugalmassága és kotésenergiája szabja meg az adott hőmérsékle
ten, szilikát kőzeteknél értéke 5 -  7-szerese lehet xmin értékének Ennél nagyobb xm már 
a szerkezet széteséséhez vezetne

X  értéke eléggé korlátozott, szihkát kőzetek esetében és 3 Á körüli érték, így 
különböző kőzetuvegek /(s) maximuma, az amorf gyűrű súlypontjának 0  szerinti helyze
te is szűk határok: kozott mozog Ezek jól követhetők az 1 táblázat adataiból Nyilván
való tehát, hogy az amorf gyűrű súlyponti helyzetéből nem lehet megnyugtató módon 
következtetni az amorf anyag belső szerkezetére Más oldalról megközelítve ugyanerre 
a következtetésre jutottunk az előző fejezet végén is

A DEBYE-képlet (2), tobbatom os molekulákra történő átalakításával az alábbi kép
lethez jutunk



/(s) = ^ + ( F n) ^ 4 n ^ [ Qa(.v)-Q j
sin (27m;) 

2 k s x

dx (6)

A már ismertetett jelöléseken túl használt jelek jelentése a következő 
F= a radioknsztallográfiai struktúr faktor (Az F jelek feletti vonás az operator 

átlagát jelenti),
Q0=az anyag közepes elektron sűrűsége,
Qa(x) = a központul választott atomtol x + dx távolságban uralkodó elektron sűrű

ség
Az F operátorok explicit kifejtése a következő

^ n = I / i
sin(27tsXj)

I t i s x ,

/̂ = IX i\k sin(27tíxJk)
27t?XlW

(7)

(8)

ahol
f ,  = egy adott központtól átlagosan x  + dx távolságra található elektron röntgensu

gár szórási tényezője,
/j és / k = az egymástól xjk távolságban levő atomok egy-egy elektronjának röntgen

sugár szórási tényezője

I tablazat -  Table 1
A szilikat kőzeteket alkotó fémionok Me -  O kotestavolsaga 

es a hozza tartozó amorf gyűrű kezdő- es végpontja

Me -  O bound distances of some silicate rock forming metal ions 
and the initial and final position of their amorphous ring

Ion-
sugar
(A)

Koteshossz

Ion Kotesfajta
4-es | 6-os 
koordináció

(A)

atlag
(A )

X
min

20
max

X
max

20
mm

O2“ 0 - 0 1,32 2,56 2,64 42,05 13,2 8,23

2,56 43,43 12,80 8,49

Si S i-O 0,42 1,59 1,63 1,61 3,22 34,21 16,10 6,74

A1 A l-O 0,51 1,79 1,91 1,85 3,46 31,77 17,30 6,28

K K - O 1,33 2,79 2,83 2,81 2,81 39,39 14,04 7,73

Na N a - O 0,97 2,38 2,44 2,42 2,42 46,07 1 2 ,1 0 8,98

Ca C a -O 0,99 - 2,40 2,40 2,40 46,48 12 ,0 0 9,05

Mg M g - 0 0,66 - 2 ,1 0 2 ,1 0 2 ,1 0 53,61 10,5 10,35



Az (Fn)2 kifejtesevel azt kapjuk, hogy

n (sííífflV
y nsa ) (9)

sin 2nsa 
2 sa ( 10)

ahol
a = a molekula két szélső atomja közötti távolság

(Fn)2 2 sin 0  T I
Amíg ——-  az 5 = — -— -val aperiodikus oszcillációval nullához tart, addig az —

ugyanilyen módon állandóhoz tart
Ennek következtében a (6) egyenlet második tagja nullához tart, ha F f  tart 2 /1-hez 

Ez azt jelenti, hogy ha a kolcsonhatások sugara csökken — az atomok eltávolodnak 
egymástól — akkor a diffrakció intenzitás függvényé átmegy a gazokra jellemző alakba 
A (6) egyenlet azt fejezi ki, hogy a szilárd amorf fázis úgy viselkedik, mintha egy teljesen 
veletlenszerúen rendezetlen és egy rendezettebb szerkezet kombinációja lenne E két 
fizikailag nem független fázis mennyiségének aránya adja meg az amorf fázis diffúz 
szórásának és amorf gyűrűjének, — vagy gyűrűinek -  intenzitásaranyát

Mindebből következik, hogy csak a rontgendiffrakcios képből nem lehet meghatá
rozni az amorf fázis egyetlen hiteles szerkezetét, mint ahogyan meggondolatlanul sokan 
meg ma is megkísérlik A (6) képiét alapjan, azonban megvan — elvben -  a lehetősége 
annak, hogy meghatározzuk a teljesen rendezetlen és a részben rendezett anyagszerkezet 
mennyiségét, es meghatározhassuk összegüket is a kristályos fázisokkal alkotott keveré
kekben

Az amorf fázis mennyisegének meqhatározasa kristályos fázisokból alkotott - •’
keverékekben

Az (5) egyenlet explicit kifejtése bonyolult, mert csak néhány fazisvektort tudunk 
kiszámolni a szükséges £  n rí, azaz az összes egymással kolcsonhatasban levő atomé 
helyett Meg kell elégednünk az amorf gyűrű es a diffúz szórás intenzitasmerésehez 
igazodó meghatározási pontossággal es nehány paraméternek egy-egy kiserletileg meg
határozott állandóba való összevonásával

A részben rendezett amorf fázis rendezettsegi foka igen széles határok kozott 
változhat es ennek megfelelően az amorf gyűrű csucsmagassaga és a csucsmagassag 
félénél mert szélessége, a Hb-értek is Éppen ezért a diffraktált sugárzás intenzitásaként 
nem lehet a csúcsmagasságot venni, hanem feltétlenül az integrális intenzitást kell mérni 
Intenzitás csokkentoleg hat a kémiai összetételtől függő, eredő tomegabszorpciós együtt
ható Amennyiben bevonjuk a meghatározásba a minta összes fázisát, mint ahogy ezt 
tesszük a N a r a y -S z a b o -  P e t e r -  KÁLMÁN-féle módszerrel, akkor a tomegabszorpcios 
együttható minden diffrakciós vonalra hat és megengedhető a 0  szögtől való függés 
elhanyagolasa Ennek megfelelően a számítás menete a következő

A (6) egyenlet ertelmeben valamely fázis atomjainak a számával és így tömegével 
aranyos a róla diffraktált röntgensugárzás intenzitása [a (6) egyenletben szereplő anyagi 
minőségre es a racsszerkezetre jellemző paramétereket befoglaljuk egy, az adott fázisra 
jellemző adandóba]



( 11)

ahol
a = arányossági tényező az í-edik fázisra,
m, = az í-edik fázis tömege a röntgensugár áltál érintett térfogatban,
/, = az í-edik fázis valamennyi — esetleg egyetlen -  diffrakciós vonalának az inten

zitása Az a érteke attól függ, hogy /,-t milyen mértékegységben mérjük és hány diffrakci
ós vonalat veszünk figyelembe

A (11) egyenletet a minta egesz tömegére alkalmazva kapjuk, hogy
n n

X  a >m > =  X  A ( 12)
1 1

A (10) es a (12) egyenlet hányadosa

ajn , /,
n n

(13)

X  a>m‘ X  7'

Az i-edik fázis koncentrációja

c
n

(14)

1 abra A tényleges amorf gyűrű meghatarozása a Hb ertekek ismereteben 

Fig 1 Determination of the real amorphous ring, based on known Hb values



A (13) és a (14) egyenletből

n

a . I  m,
1 — M

n  n

£  Z  7>1 í

(15)

n

A = állandó, mert a minta egésze, es mivel az egyes ark azonos kémiai
i

n

összetételű és azonos szerkezeti rendezettségi fázisokban állandók, ezért a Z  a,m, szintén
i

állandó így

i

(16)

A K,-tényezők meghatarozasa
A (16) egyenletben három ismeretlen van és ennek meghatározásához három függet

len egyenletre és legalább három különböző összetételű kalibrációs keverékre van szük
ség

= t h Z  7i/7h>
* ,=  c, Z a/a,
*1=  ‘ j Z  IJI>

A K értékek viszonya azonban mar két egyenletből is meghatározható

*■ c, I,
K, c, /,

Amennyiben az egyik komponens AT-ját megegyezesszerűen egységnek tekintjük — azaz 
hallgatólag kinevezzük belső standardnak, pl a kvarc d= 4,21 A-os vonalának AT-ját 
vesszük egységnek —, akkor a kvarc előbbi vonalára vonatkoztatott K, a következő 
alakot ölti

c Q u  A

Ez az egyenlet csupán jól kristályosodott fázisokból álló kompozíciókra érvényes szigo
rúan és megkötés nélkül, de ha valahány í-edik komponens amorf fázis, akkor szigorúan 
rögzíteni kell az alapvonal emelkedés integrális intenzitás képzésénél az integrálás alsó 
és felső határát és a továbbiakban mindig e szerint kell eljárni1

Monokromatizált CuKa sugárzás esetében az alapvonal nem, vagy csak alig változik 
5° Bragg-szognél kisebb szogtartományban Efölött azonban megemelkedik az alapvonal 
az amorf fázis teljesen rendezetlen hányadának megfelelően Emiatt az integrálást 3-tól 
legalább 70 20 fokig kell végezni Lehet integrálni bármilyen módszerrel, ha az ±2  %-nál 
kisebb hibával elvégezhető Polár plamméter alkalmazásánál szakaszokra kell bontani



az alapvonal alatti területet es ezeket a részszakaszokat kulon-kulon kell integrálni, majd 
az eredményeket összegezni Vigyázni kell arra, hogy a plámméter pólusát az alapvonalra 
merőlegesen tuzzuk le , ,

A mechanikus integrátorokkal szemben semmiféle^szemelyes ügyességet nem kíván 
a numerikus integrálás, ami már egeszen kis kapacitasu^szamitogéppel, ph asztali kalku
látorral, elvégezhető Éppen ezért a numerikus integrálást kell előnyben részesítem a 
mechanikus integrátorral szemben

A statisztikusan rendezetlen es a részben rendezett amorf szerkezet arányának kiszá
mítása “>

A (6) egyenlet elvileg is lehetőséget ad arra, hogy meghatározzuk az- amorf anyag 
rendezett es rendezetlen szerkezetű részenek mennyiségét A pillanatnyilag'rendelkezésre 
álló méréstechnikai lehetőségeink szerint meg kell elegedm az összes amolfanyag-tarta- 
lom es a két rendezettsegi fokú szerkezet aranyanak meghatározásával ,

Legyen t az amorf fázis koncentrációja a teljes kőzetben, továbbá, ennek x részé 
legyen a teljesen rendezetlen es y a részben rendezett szerkezet mennyisege úgy, hogy

c = x + y és ebből X  = -  es Y = azaz X+ Y = 1 
c t

A c, X, Y mennyiségekhez tartozó intenzitások es K tényezők legyenek rendre /c, / x, /Y 
es Kc, Kx, KY Ezek alapjan az alabbi egyenleteket lehet felírni >

c = a lc kulonbozo koncentrációkra
X  = P h  X, = P lx, X , r  P /Xk

y  = y 7v Yt =  7 Iy , Ek = y /Yk

Ugyanazon amorf anyagra különböző koncentrációban, pl hígításban, mindig azonos 
az X /Y  arany, ezért

X X  filx „  PIX
— = ------ = — , azaz X  =' -- ---------
Y \ - X  y/Y P h  + yly

/Aj
Vf

Az amorf fázis meghatározásának gyakorlati követelményei
a*

A meghatározás végrehajtásának alapfeltetele, hogy a diffraktometer fenyerős, pl 
hajlított grafitknstályos monokromatorral rendelkezzék Ezen túl -  magától értetődő
en, de nem mindenhol megvalósítva -  a készüléknek mechanikusan, geometriailag és 
elektronikusan es jo állapotban es gondosan beállítva kell lennie Ezen a ratemeter, es 
a kompenzográf elektromos és mechanikai nulla szintjenek valóban nullára állítását, 
valamint a méréshatárok egymáshoz viszonyított hitelességét kell ertem

Az abszolút hitelesség nem feltetele a meghatározásnak, mert az egyéb műszerpara
méterek szorasa miatt minden műszert egyedileg kell hitelesítem Gondosan beállított 
készüléknél is célszerű annak nulla szintjét naponta többször is ellenőrizni, es szükség 
szerint újra beállítani

A diffraktogram alapvonalának kijelölése
A röntgencső emissziójának és a sugárdetektor fotoelektromos folyamatainak sta

tisztikai ingadozási jelenségei miatt a diffraktogram tpbbe-kevesbe csipkézett A csipké



zettség mérteke minden készüléknél szabályozható és itt nem részletezhető kompromisz- 
szumok eredményeként laboratóriumonként valtozo értékű Minden intenzitás effektív 
értékét ennek az ingadozásnak kozépértékekent fogjuk fel Az alapvonalat a görbe 
minimum helyeihez tartózó intenzitás-ingadozások kozépértékének összekötésével kap
juk

Az amorf gyűrű felső burkologorbéjének kijelölése
Természetes kőzeteknél, amelyek sok kvarcot, foldpátokat, karbonátasványokat és 

sok agyagásványt tartalmaznak, az alapvonal fölött a 20-40° Bragg szogtartományá- 
ban mindig megjelenik egy látszólagos amorf gyűrű is Ennek oka az egymáshoz közeli 
reflexiós csúcsok talpi reszelnek interferenciája, amelyben az intenzitások összegződnek 
Ez a görbe domb semmiképp nem az amorf fázis gyűrűje A latható amorf gyűrűről le 
kell fejteni a rárakodott vonalmterferencia összeget

A szakirodalomban ezt a kérdést nem tárgyalják behatóan, íll csak mellékesen 
érintik (Jensen 1 9 7 5 , O talora 19 6 4 , G uinier 19 5 6 , N áray-Sza b ó - P éter 1964) 
E szerzők által javasolt megoldás, amely szerint az amorf gyűrű két inflexióspontjából 
az alapvonalra bocsátott érintőnek az alapvonallal bezárt hegyesszoge arányos a görbe 
domb területevei és így az amorf gyűrű területevei, íll az ehhez tartozó integrális 
intenzitással, az előzőek miatt nem állt helyt

Az általunk javasolt megoldás a kővetkező A rontgendiffrakció fizikájából ismert, 
hogy a jól kristályosodott anyag diffrakciós csúcsának nagyságát es alakját a következő 
tényezők szabják meg

— az adott fázis koncentracioja,
— a diffrakcióban részt vevő rácssíkok racsállandoinak távolsageloszlási sűrűség

függvénye,
— a diffrakcióban reszt vevő knsztallitok méreteloszlási függvénye,
— a diffraktométer geometriája és beállítása,
— a mérő elektronika torzítása A készüléktől függő tényezők nem változnak a 

mérések során, hacsak nem igazítunk a készüléken Jól kristályosodott anyag esetében 
a koncentráció kivetelevel a többi tényező sem változik, ezért a csúcs félmagasságánál 
mért szélessége, a Hb érték — mint a sűrüségeloszlasi függvény jellemző paramétere — 
a kristályos fázisok knstályossági fokának állandósága esetén a csúcsmagasságtól 
függetlenül állandó Ebből következik, hogy ha ezt a Hb értéket -  független kísérletből 
-  ismerjük es az amorf gyűrűre települt, es más vonal interferenciájától nem zavart 
diffrakciós csúcsra felmerjük, akkor ez a keresztező vonal a csúcsot éppen a valódi fél 
magasságánál osztja ketté Ha ezután a csúcspont és a felezővonal közötti távolságot 
korzonyílasba fogjuk és az alapvonal fele levetítjük, akkor a vetítési pont éppen az amorf 
gyűrű egyik pontja lesz Ha az amorf gyűrű fölött 3 — 4, ilyen szempontból használható 
csúcs van, akkor ezekből biztonságosan^ megszerkeszthető az amorf gyűrű tényleges 
burkológorbeje (1 ábra)

A módszer alkalmazhatósági feltételei

Legyen 3 — 4 olyan jól szétváló diffrakciós csúcsunk, amelynek Hb értékét már 
ismerjük Ebben a Bragg szogtartomanyban csak a jól kristályosodott ásványok adnak 
jól szétváló csúcsot

A mérendő csúcsok zavarásmentességére viszonylag enyhe feltételt szabhatunk 
Megengedhető olyan interferencia, amely legfeljebb a csúcsmagasság „e”-ed részéig 
zavarja meg a csúcs eredeti alakját (e = a természetes logaritmus alap)



Kísérleti körülmények

Az eddigiek során levezetett amorf fázis meghatarozasi lehetőség kísérleti igazolásá
hoz különböző összetételű amorf és jól kristályosodott anyagot használtunk

Kvarcüveg
Laboratóriumi kvarcüveg edényzet hulladékának < 20 |im finomságára őrolt pora, 

amely 1 %-nál kevesebb kristályos kvarcot is tartalmazott Ez a kvarcszennyezés vagy 
már eleve benne volt a kvarcüvegben mint eluvegtelenedési termek, vagy az achat őrlő 
csésze anyagából került az őrleménybe

Ablaküveg
Közönséges ablaküveg, amelyben rontgendiffrakciós módszerrel nem találtunk kris

tályos fázist

Káhum-h-imát
i

Dorogi barna kőszénből kivont kálium-humát, amelyet a Dorogi Szénbányák V 
központi laboratóriumából kaptunk A K-humát 4 % kvarcot és 1 % kaolimtet tartalma
zott szennyezésként

Kvarc
Sósavval mosott és < 20 pm finomságára orolt tengeri homok, amely rontgendiff- 

rakciós áton meghatározott 1 % foldpátot tartalmazott szennyezéskent

Szilíciumpor
Merck gyártmányé, Art 12497 anahtikailag legtisztább minőségű fém Si-por, 

amelyet < 20 pm finomsagura oroltunk, es amelyben sem kristályos, sem rontgenamorf 
szennyeződést nem találtunk

Szilikagél
Woelm 02747 típusé, V aktivitásé, anahtikailag legtisztább minőségű, oszlopkro- 

j matográfias célra Ez a szihkagél kristályos fázist nem tartalmazott

Alumímum-hidroxid gél
Kristályos fázist kis mennyiségben sem tartalmazó gyári készítményt nem tudtunk 

beszerezni, ezért ezt magunk állítottuk elő
A12(S04)3— anahtikailag legtisztább minőség -  1 m/dm3-es vizes oldatát (dializalo) felig áteresztő 
hártyából készült tasakba töltve háromszoros térfogatú desztillált vízzel szemben diahzaljuk A kül
ső közeg pH-jat anahtikailag legtisztább ammonium-hidroxid oldattal 8-ra beállítjuk, ami áltál 
elősegítjük az aluminium-szulfat hidrolízisét A diahzalo tasakban képződő kensav a dialízis során 
a külső terbe vándorol es ott ammomum-szulfatta alakul A diahzalo tasakban anahtikailag 
legtisztább tisztaságú, nagy víztartalmú ahmmium-hidroxid gélt kapunk A külső híg ammonium- 
hidroxid oldat háromszor két napos csereje után a dialízis lezajlik (a külső tér is szulfatmentes lesz) 
A dialízis tasak tartalmat leszúrjuk es a voluminozus gélt szűrőpapírral belelt, szűrőpapírral fedett 
porcelantalban szobahomersekleten es enyhe légáramban óvatosan megszantjuk Erre a kíméletes 
szárításra azért van szükség, mert a gél magasabb hőmérsékletén gyorsan kezd kristályosodni

A kapott termék enyhén krémszínű, és mechanikai tulajdonságait tekintve csont- 
enyvre emlékeztet Az így előállított alumímum-hidroxid gél kristályos fázist nem 
tartalmaz



‘Gázkorom
•Gumiipari gázkorom, amelynek nem ismerjük az eredetét A vizsgálataink szerint 

ez az anyag sem tartalmazott kristályos fázist
Ezekből d komponensekből készítettük a kalibrációs keverékeket úgy, hogy az 

amorf anyag es a kvarc mennyiségének összege mindig 90 % legyen és ezt kiegészítettük 
100 %-ra a Si-porral, ami belső standardul szolgált Ezzel lehetővé tettük, hogy a kalibrá
ció önmagában is hitelesített legyen és hogy más, nem a N á r a y -S z a b ó -  P é t e r  - K á l 
m á n  módszert használó laboratóriumok is át tudják venni ezt az eljárást

Az amorf anyagok minőségét azért választottuk így, mert ezek modellezik egyrészt 
a vulkáni üvegeket, másrészt a  talajok amorf szerves anyagát

A kísérleti eredmények ismertetése

A  kalibrációs görbék a 2 és 5 ábrán láthatók A 2a ábrán a felsorolt amorf anyagok 
teljesen rendezetlen szerkezetű részéhez tartózó alapvonal emelkedésének intenzitása és 
a koncentráció kalibráció görbék láthatók A 2b ábra az amorf gyűrű intenzitás és a 
koncentráció kalibráció görbéket mutatja A 3 ábra a hat amorf anyag teljességéhez 
tartozó I (alapvonal emelkedése) + 1 (amorf gyűrű) és a koncentráció kalibráció egyene
sek láthatok

A 4a —b és az 5 ábra a 2a —b és a 3 abra párja azzal a különbséggel, hogy a 
megfejelő amorf fázisreszhez tartozó intenzitások a 10% koncentrációban alkalmazott' 
Sí belső standard 3,135 Á-os vonalának integrális intenzitására vannak vonatkoztatva{ 
Ennek következtében ezek a kalibrációk függetlenek a felvételek gépi paramétereitől 

A 2 es a 3 ábrán azonnal feltűnik, hogy néhány kalibrációs görbe konkáv az 
abszcisszára vonatkoztatva, mások viszont egyenesek Ennek az az oka, hogy a konkáv 
görbékhez tartozó anyagok tomegabszorpciós együtthatói kisebbek, mint a kvarc + szilí
ciumé, ezért az amorf fázis koncentrációjának növelése egyben az egész rendszer eredő 
sugárelnyelesének csökkentését okozza Ennek következtében minden reflexió intenzitá
sa megnő A kvarcüveg, az ablaküveg és a K-humát esetében a tomegabszorpciós' 
együttható egyenlő vagy kissé nagyobb, mint a keverék többi összetevőjéé, ezért az 
ezekből készült keverék röntgensugár áteresztőképessége nem csökken, vagy csak kissé, 
az amorf fázis koncentrációjának növelésével

A másik, gyorsan észrevehető tulajdonság az, hogy a különböző amorf anyagok 
teljesen és részben rendezett szerkezetű'részének aránya erősen különbözik (Ugyanazon 
intenzitáshoz különböző koncentráció tartozik és a görbék iránytényezői is különböz
nek Ennek következtében a 2a — b. abra gorbeseregének a sorrendje is eltérő )

A 3 ábrán már csak a gázkorom és az alumímum-hidroxid gél ad konkáv görbét 
Ebből látszik, hogy az alapvonal-megemelkedés intenzitásának és az amorf gyűrű inten
zitásának összege kevésbé abszorpció-érzékeny, mint az egyes paraméterek kulori-kulon 
A másik fontos észrevétel az, hogy a görbék élesen három csoportra válnak szét Az egyik 
csoport a kvarcüveg és a szihkagél görbéje, ami gyakorlatilag azonos A másik csoport 
az ablaküveg és a K-humát görbéje, ami egymáshoz nagyon közeli nyomvonalat követ 
A harmadik csoport a  szihkagél és a gázkorom konkáv görbéje

A harmadik megfigyelés az, hogy kb 25 %-os koncentrációig a második és a harma
dikcsoport eltérése ±  5 %-on belül van Ez azt jelenti, hogy a gyakorlatilag legfontosabb 
koncentráció-tartományon belül csak két kalibrációs görbét kell használni A röntgen- 
diffrakciós fáziselemzés véletlen hibája, reálisan tekintve, semmi esetre sem jobb 10 
relatív %-nál. Az itt elkövetett ± 5  relatív %-os hiba tehát lényegesen nem növeli a



2a— b abra Hat amorf anyag teljesen rendezetlen reszenek (a) es részben rendezett reszenek (b) 
kalibrációs görbéi a koncentráció, es az alapvonal megemelkedesehez tartózó, ill az amorf gyűrű

höz tartózó intenzitások függvényében
/ Kvarcüveg, 2  szilikagel 3  K búmat 4 aluminium-hidroxid gél 5  alkah-foldfem s/ihkatuveg (ko/onseges ablaküveg)

6  ga/korom

Fig 2a — b Calibration curves of six amorphous materials as a function of amorphous ring intensity 
versus concentration of its partially ordered share and the background elevation versus its entirely

disordered share respectively
1 quart/ glass 2  silica gel 3  K-humate 4  AI(OH)3-geI 5 alkali-earth metal silica glass (common window glass) 6 carbon black

meghatarozas hibakorlátját, ugyanakkor jelentősen csökken a meghatározás módszeres 
hibája azzal, hogy figyelembe tudjuk venni a kőzet amorf részét is, aminek elhanyagolasa 
±30% -íg terjedő módszeres hiba forrása

A kőzetről előre lehet es kell is tudni, hogy abban milyen típusú fázissal kell 
számolnunk A bauxitokban elvileg sem fordulhat elő amorf fázisként kovasav Bazikus 
és ultrabázikus üvegekben pedig kizárt az alumímum-hidroxid jelenlete A talajokon 
elvileg bármilyen amorf fázis előfordulhat, de ezek együttes mennyisege általában 20 % 
alatt van Itt pedig a három gorbesereg eltérese ± 10 relatív % hibát okoz Ha nincs 
támpontunk a talaj amorf fázisának milyenségére, akkor célszerű a három gorbesereg 
köze húzott adagos kalibrációs görbével dolgozni, és tudomásul vesszük, hogy ±10% 
relatív hibával hozzájárulunk a teljes elemzés hibájához, de ugyanakkor mintegy 20 
relatív %-kal növeltük annak megbízhatóságát

25%-nál nagyobbra becsült amorf fázis koncentráció esetében kémiai segítségül 
hívásával pedig egyertelmüen meg lehet állapítani az amorf fázis jellegét, es ennek



3 abra A teljes amorf anyag kalibrációs 
görbéi a koncentráció es az alapvonal meg- * 
emelkedesehez, valamint az amorf gyűrű
höz tartózó intenzitások összegének I0l, 

függvényében
A jelmagyarázatot lásd a 2 ábránál

Ftg 3 Calibration curves of the total 
amorphous phase as a function of concent
ration versus the sum of the background 
intensity and the amorphous ring intensity

(legend as al Fig 2)

megfelelően módunkban all a korrekt kalibrációs görbét használni Meg kell jegyezni, 
hogy a külön elemzes felhasznalasa ennek saját hibája miatt ismét kb ±  10 % amorf fázis 
meghatározási hibahoz vezet

A 4a—b 'es az 5 abra, melyek a belső standardra vonatkoztatott kalibrációs 
egyeneseket mutatják, kétségtelenül igazolják, hogy az előbbi grafikonok konkáv görbéi 
az abszorpciós viszonyok megváltozásától szármáznák Minthogy a rendszer tomegab- 
szorpciós együtthatójának változása minden reflexiót egyformán érint, az intenzitások 
hányadosa valóban egyenest ad

Az alapvonal megemelkedéséhez és az amorf gyűrűhöz tartozó intenzitás hányado
sok az előzőekben ismertetettek szerint csoportosulnak Az 5 ábráról hiányoznák a 
konkáv görbék, mivel ezek egyenessé váltak, de a hármas csoportosulás itt is megvan 
Van azonban egy nagyon lényeges különbség a tiszta kovasav alapú üveg és gél itt is 
különválik, de az alkáli földfém üveg az alumímum-hidroxid gél es a K-humát -  azaz



4a—b abra Hat amorf anyag teljesen rendezetlen reszenek (a), es részben rendezett reszenek (b) 
kalibrációs görbéi a koncentráció es az alapvonal megemelkedesehez tartózó intenzitás, valamint 
a belső standardkent használt szilícium 3,135 Á-os vonalara vonatkoztatott intenzitasarany függvé

nyében, ill ugyanilyen kalibráció az amorf anyagok részben rendezett reszere
A jelmagyarazatot lásd a 2 ábránál

Fig 4a—b Calibration curves of six amorphous materials as a function of background and amor
phous ring intensity respectively, related to the intensity of the 3 135 Á line of the silicon internal 
standard, versus the concentration of the entirely disordered and the partially ordered share of the

amorphous phase
(legend as at Fig 2)

a talajok es a bázikus kőzetuveg amorf fázisának — kalibrációs egyenesei kevesebb, mint 
1 % szórással azonosnak vehetők A gázkorom görbéje ennél 6 %-kal lejjebb fut Más 
vonatkozásban pedig azt is jelenti, hogy belső standard használatával és az amorf fázis 
minőségének közelítő ismeretében a meghatározási hiba csak a fele a belső standard 
nélküliének

Külön fel kell hívni a figyelmet arra az egyébként nem nyilvánvaló eredményre, hogy 
a tiszta kovasavból tűzi és vizes úton képződő amorf anyag, habar különbözik szerkezeti 
rendtezettségének arányában, de a teljes amorf szerkezethez tartozó röntgensugár szórása 
alig tér el a nagy képződési különbség ellenére



1 S l  3  1 3 5

5 ábra A teljes amorf anyag kalibrációs 
görbéi a szilícium 3,135 Á-os vonalara vo
natkoztatott amorf gyűrű es alapvonal 
megemelkedés intenzitásosszeg arany es a 

koncentráció függvényében !r
A jelmagyarazatot lásd a 2 ábránál v * “

Fig 5 Calibration curves of the whole 
amorphous phase as a function of their 
concentration versus the background and 
amorphous ring intensity related to the 
3 135 Á line of the silicon internal standard

(legends as the Fig 2)

Az amorf fázis mennyiségének meghatározására felhasználható a belső standarddal 
végzett vizsgálat is A belső standard használata azonban csak akkor célszerű, ha van 
kellő idő és készség a standard anyag gondos és pontos bekeverésére Amennyiben erre 
nincs lehetőség, a belső standard használatával kapott eredmények rosszabbak, mintha, 
az ún külső standard módszerek valamelyikét használnánk A bemutatott módszer 
alkalmas az amorf fázis felbontás nélküli teljes mennyiségének és a teljese» rendezetlen, 
valamint a részben rendezett részének meghatározására Ezekhez az 70, az 7b, íll az 7r 
kalibrációs görbékét kell felhasználni

A N á r a y -S z a b ó -  P ét er  - K á l m á n  meghatározási módszert használók közvetle
nül felhasználhatják a 2 táblázatban összeállított ásványtani faktorokat



2 tablazat -  Table 2
Hat amorf anyag Naray-Szabo -  Peter -  Kálman-fele 
meghatározási módszer szerinti ásványtani faktorai

The mineralogical factors of six amorphus materials in accordance 
with the XRD analytical method of Naray-Szabo -  Peter-Kalman

Amorf anyag
K

alapvonal + 
amorf gyűrű

K
alapvonal

K
amorf gyűrű

Kvarcüveg 0,074 0,129 0,187
Szilikagel 0,074 0,095 0,228
Alkah-fbldfem szihkat uveg 0,106 0,179 0,275
Alummium-hidroxid gel 0,108 0,114 1,594
K-humat 0,126 0,156 0,660
Gazkorom 0,126 0,180 0,387
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The Debye formula describing the X-ray diffraction of multiatomic molecules can 
be separated into two parts The first one in function of the unit vector of the diffracted 
beam with an aperiodic oscillation tends to zero, î e if the long periodic ordering of



molecules decreases then the X-ray scattering of the ordered structure also decreases The 
second part of the formula — under similar conditions -  will transit into a relation 
describing the X-ray diffraction of gases Consequently the X-ray diffraction of a slightly 
ordered solid solution consists of a diffuse scattering characteristic of gases and of an 
oriented scattering spreading uniformly over the 4tt space angle which depends on the 
structural ordering The latter is usually called “amorphous ring” referring to the 
Debye-Scherrer X-ray photographic technique

In mixtures containing highly and low crystahzed phases as well as X-ray amor
phous ones the concentration quantity of the latter can not be determined by a measuring 
merely the integrated intensity of the amorphous ring One has to take into consideration 
the intensity distribution of the diffuse scattering of the amorphous phase as well This 
is the difference of the integrated intensities of background at the given sample and that 
of a sample consisting exclusively of highly crystalline minerals The background eleva
tion can be measured only by a well adjusted diffractometer equipped with alight power 
curved crystal monochromator The integrated intensities belonging to the amorphous 
ring and to the elevated background, respectively, are proportional to the quantity of 
the fully disordered and to that of the partially ordered share of the X-ray amorphous 
phase The sum of the two intensities equals the whole quantity of the X-ray amorphous 
phase The proportionality factors can be determined by calibration with synthetic 
mixtures The intensity of X-ray scattering depends not only on the electron number in 
the diffracting medium but also on the electron scattering factors and the electron density 
of the realised structure, consequently the proportionality factors are different for the 
various amorphous phases That is why one needs some hint at the composition of the 
amorphous phase Such help can be provided by the chemical, the IR spectroscopic, the 
thermal or even the diffractometric analysis itself Relying upon these, it is possible to 
characterise the amorphous phase and to take the right calibration In case of less than 
25 % X-ray amorphous phase and using an average proportionality factor, the quantity 
of the amorphous phase of unknown composition, can be determined with a standard" 
deviation of ±10% The figures 2a, 2b, and 3 give the quantities of the fully disordered' 
and partially ordered share and that of the whole amorphous phase, respectively Figures 
4a, 4b and 5 give the same for the relative integrated intensities, related to the intensity 
of the 3,135 A line of a silicon internal standard

In table 2 are compiled the mineralogical factors — according to the N áray- 
Szabo — Péter — K almán XRD analytical method — for six amorphous materials which 
served as the basis of calibration


