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ï. 1

Inleiding

Van die vroegste tye af het die mens al verklarings vir sekere
biologiese^en geologiese verskynsel probeer vind.

Gou is besef dat

'n kennis van die samestelling van materiale kan help om lig op
hulle ontstaan of biologiese werking te werp.

Vir die geochemikus

is dit byvoorbeeld van belang om die samestelling van rotssoorte
en die wette te ken wat die distribusie van sekere elemente beheer,
voordat hy 'n hipotese oor die ontstaan van 'n sekere erts of
geologiese formasie kan vorm.
"Die basis waarop al hierdie werk rus, is die akkurate
bepaling van al die elemente in die geologiese of biologiese
monster.

Die eerste analitiese metodes was meestal chemies

{volumetries, gravimetries) van aard, en slegs die hoofelemente
en sommige elemente in die laer konsentrasiegebied kon waargeneem
word.

Met die ontwikkeling van dieemissiespektrograaf, massaspektro=

meter, X-straalfluoressensie, atoomabsarbsie en neutronaktiverings=
analise kon die meeste elemente in die lae konsentrasiegebiede
waargeneem word, en is besef dat spoorelemente 'n belangrike rol
in sekere prosesse speel.
Neutronaktiveringsanalise is een van bostaande analitiese
tegnieke wat dikwels in die analise van spoorelemente in geologiese

materiaal toegepas word.

1.2

Neutronaktiveringsana1ise

Neutronaktiveringsanalise is die analise van sommige elemente
deur van sekere kerneienskappe gebruik te maak.

Die tegniek berus

op die feit dat sekere elemente tydens bestraling met neutrone van
die neutrone absorbeer.

Tussenkerne met hoë energie ontstaan en

die kerne verval na 'n stabiele of radioaktiewe

toestand

met die uitstraling van Y-strale, O-deeltjies, protone of neutrone.
Die energie van die uitgestraalde Y-strale of deeltjies is
karakteristiek vir 'n sekere nuklied, en deur meting van die
getal en energie van die deeltjies kan 'n element geïdentifiseer en
die konsentrasie bepaal word.
Neutranaktiveringsanalise is vir die eerste keer in 1936 deur
Hevesy en Levi (Hevesy 1936) gebruik om disprosiumonsuiwerhede in
yttrium te bepaal.

Die monsters is met neutrone afkomstig van 'n

Ra-Be-bron van 30 mQ. bestraal en met 'n Geiger-Müller-telbuis
getel.

Die eerste neutronbonne was meestal van die Ra-He- of

Po-Be-tipe, of neutroreis verkry deur elemente wat neutrone volgens
'n (p,n)-reaksie uitstraal in 'n versneller te bestraal.

In alle

gevalle was die neutronvloed laag en slegs elemente met 'n hoë
reaksiekansvlak vir neutrone kon bepaal word.

Neutronaktiverings=

.inalise het.eers werklik na vore getree na die ontwikkeling van die
eerste kernreaktor (E Fermi 1947) wat hoë neutronvloede beskikbaar
gestel het.

Weens die afwesigheid van energie-diskriminerende

detektors en gepaardgaande elektronika, is die eerste analises
gedoen deur die elemente van belang na bestraling chemies van mekaar

iMpïl

te skei, en met 'n Geiger-Müller-telbuis te tel.
Brown 1947, 1950).

(Goldberg en

Die ontwikkeling van die rJal-

en later die halfgeleierkristalle en multikanaalanaliseerders,
het instrumentele neutronaktiveringsanalise, üf analise deur
groepe elemente van mekaar te skei, rnoontlik yemaak.

1.3

Die Ontstaan en Verval van Radioaktiewe Kerne

Botsings tussen 'n neutron en 'n kern kan elasties of nieelasties wees.

Tydens nie-elastiese botsings kan die kern die

neutron absorbeer, en 'n saamgestelde kern met hoë energie vorm.
Afhangende van die eienskappe en energie van die kern, kan die
volgende prosesse plaasvind:
(i)

Die samegestelde kern verval na 'n stabieler toestand met die
uitstraling van een of meer Y-strale.

(ii)

Die samegestelde kern verval met uitstraling van een of meer
* van die volgende deeltjies:
Protone
Alpha-deeltjies

,
(iii)

Neutrone
Die samegestelde kern spat uitmekaar om verskeie nuwe
stabiele af radioaktiewe produkte te vorm.
Die reakaie is van die tipe A + a = B + b o n

geskryf waar

word A(a,b)B+Q

J
A = kern wat deeltjie

a absorbeer

a = deeltjie wat met kern A bots
b = uitgestraalde deeltjie
B = kern na verval '
Q = (EM. - SM )C 2 waar
• -x

P

M. = massa van A + a
M

= massa van die produkte gevorm

C = snelheid van lig
Indien Q > 0, is die reaksie eksoërgies, dus woxd energie tydens
die reaksie vrygestel.

Reaksiea van die (n,Y)-tipe is meestal

eksoërgies, dit wil sê geen aktiveringsenergie is nodig nie en die
massaverskil tussen die samegestelde en oorblywende kern verskyn as
energie in die vorm van Y~si*-raie

wa

^- uitgestraal word en kinetiese

energie van die oorblywende kern. Die proses vind baie vinnig
-14
plaas (,+ 10 sek) en die resulterende kern kan stabiel of radio=
aktief wees.

Hierdie tipe reaksies vind met termiese neutrane

plaas (neutrone met 'n energie van ongeveer 0,025 e V ) .
Indien die produkte gelaaide deeltjies insluit, kan die
Coulomb-potensiaalwal tot 'n groot mate voorkom dat die reaksie
plaesvind, al is die Q-waarde positief.

Ekstra energie word

benodig om die Cnulomb-potensiaalwal te oorbrug en sulke reaksies
vind met epitermiese en vinnige neutrone plaas.

1. 3 . .1

Reaksiekansvlakke

Die nukleone in die kern het verskillende energievlakke,
net soos die elektrone rondom die kern.

.

••• ~ji.-

Indien die opgewekte kern

se energie laer is as die bindingsenergie van die swaksgebinde
deeltjie, vind verval deur 'n gammastraal plaas.

Indien die

energie hoer ±s as die bindingsenergie, kan die verval met 'n
deeltjie en 'n gammastraal plaasvind.

Indien die energie baie

hoog is, kan verskeie nukleone verwyder word.
Die waarskynlikheid dat 'n sekere verva.lproses sal plaasvind
ia onafhanklik van hoe die kern gevorm is.

Die waarskynlikheid dat

'n reaksie met 'n neutron van 'n bepaalde energie sal plaasvind,
word deur die reaksiekansvlak

(o) van 'n element bepaal.

Die

2
eenheid van O is cm • en die deursnitte word in barn gegee
(l barn = 10~

cm ) .

Vir die meeste elemente is die reaksie=

kansvlak vir termiese neutrone veel groter as die geometrie1". "
deursnse van die nuklied, terwyl die reaksiekansvlak vir
epitermiese neutroneongeveer dieselfde as die geometriese deursnee
is.
1.3.2

Teorie

Die verval van radioaktiewe kerne word deur die volgende
vergelvking gegee:

dË = -XN = D
dt
waar

N = getal radioaktiewe kerne
\ = konstante karakteristiek van 'n sekere element met
eenheid t
D = vervaltempo

(1)

Integrasie van vergelyking (i) lewer

N. = N e -\t
t
o

waar

(2)

N, = getal radioaktiewe kerne na tyd t
l\l - getal radioaktiewe kerne aan begin.
Tydens bestraling vermeerder die aantal radioaktiewe kerne

volgens die vergelyking

dl\| _
dt ~

waar

(3)

- XN

<p = neutrunvloed in neutrone/sek
o = reaksiekansvlak in barn
Ng = getal onaktiewe atome teenwoordig
Integrasie van vergelyking (3) gee

cp a

Dt

(1 -

e"XtB)
(4)

= cp a NB (1 -

e" X t B)

B

Q,693t B
cp a

waar

(1 - e'

t_ = bestralingstyd
T

= halveertyd van betrokke nuklied

D. = vervaltetnpo na bestralingstyd tg
Na vervalperiode t word die aktiwiteit gegee deur

\i^^--$Zi&?f:$&mï&?^'-,{pï.?t5gx%;y:t

(5)

O,693t
D

t

=

D

t

*
G,693t

= Nfi o op (1 - e

T

B

0,693t
)(e

0,693t

= O cp^f- 9 (1 - e

waar

B.

O,693t
(e~

T

(6)

W = massa element
A = Avrogadra se getal
M = atoomrnassa van element
9 = isotaopverhouding.
Indien 'n monster en 'n standaard saam bestraal word en albei

dieselfde neutronvloed ontvang, kan die massa element in die monster
bereken word uit

waar

1.4

1.4.1

W

= massa van die element in die manster

W

= massa van dieselfde element in die standaard

D

= aktiwiteit van die element in die monster

D

= aktiwiteit van die element in die standaard

s
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Wisselwerking tussen qammastrale en materie

Die wisselwerking tussen y-strale in materie is van die

ÉT:
energie van die Y-straal afhanklik.
plaasvindt

'<V^

Die volyende wisselwerking kan

(i)

Die v-straal kan 'n deel van sy enercie san 'n buite- .
elektron van 'n atoom afgee en verstrooi word (Comptoneffek).

Die energie wat die y-straal afgee, is afhanklik

van die hoek waarmee dit verstrooi word.
tussen 0 en

(ii)

' g
MC
1 +
2E

Die energie wissel

keV vir verstrooiingshoeke van 0 tot 180°

Die y-straal kan al sy energie aan 'n e" in 'n binneskil afgee
en 'n foto-elektron met

f

n kort halveringstyd laat ontstaan.

Die reaksie vind gewoonlik met elektrone van die K- of Lskil van 'n atoom plaas.
(iii)

As 'n v-straal met energie hoer as 1,02 MeV in die Coulombveld van 'n kern kom, kan dit spontaan in 'n positiewe en
negatiewe elsktronpaar omgesit word.
word 2MC

Van die totale energie

(1,022 MeV) vir die ontstaan van die elektronpaar

gebruik en die res van die invallende v-s^raal se energie word
tussen die paar as kinetiese energie verdeel.

Die elektron=

paar verloor die kinetiese energie deur botsings met ander
elektrone.

Die positiewe elektron kan dan met 'n elektron

kombineer en 2 Y-strale van 0,511 MeV elk ontstaan 180

ten

opsigte van mekaar.

1.4.2

Detektors van qamma-strale

Een van die belangrikste komponente in neutronaktiverings=
analise is die detektor waarmee die v-strale van die aktiewe
monster waargeneem word.

Die twee tipes detektors wat hedendaags

gebruik word is sintillasiedetektors en halfgeleierkristalle.

1.4.2.1

Sintillasiedetekto rs

Die bekendste van hierdie tipe detektors is die Tl-geakti=
Nal-kristal.

Die werking van die kristal berus daarop dat

die invallende Y-straal sy energie in die kristal verloor en 'n
ligflits met intensiteit direk eweredig aan die energie van die
Y-straal vrygestel word.

Die ligflits word deur 'n fotcvermenigvul=

diger versterk.
Weens die groot volume wat so 'n kristal kan aanneem (7,5 x
7,5 c m ) , is die sensitiwiteit vir Y-strale baie hoog en die foton=
piek/Compton-verhouding baie gunstig.

Die oplosvermoë van die Nal-

kristal is egter veel laer as bv. dié van die Ge-Li-halfgeleierkris=
talie en hulle gebruik by instrumentele neutronaktiveringsanalise is
dus beperk.

1.4.2.2

Halfqeleierkristalle

In die sestiger jare is 'n begin gemaak met die ontwikkeling
van die Si- en Ge-halfgeleierkristal.le (Peil 1960).

Die Ge-half=

geleierkristal bestaan uit 'n gesig van p-tipe Ge waarin Li
gediffundeer is totdat N L i »

N g en dus 'n n-tipe Ge gevorm word

(N,. = getal litiumatome, N g = getal akseptoratome teenwoordig),
'n middelste gedeelte waar gelyke hoeveelhede van Li en 'n akseptor
teenwoordig is, en 'n agterste gedeelte bestaande uit p-tipe Ge.
Indien 'n spanning oor die kristal aangeie word (positief by die
n-tipe Ge en neqatief by die p-tipe Ge), kry ons dat die Li- en
akseptoratome in die middelste gebied in ewewig is.

Enige

elektrongatpaar wat gevorm word, bv. deur 'n invallende Y -straal,
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sal na die onderskeie elektrodes aangetrek word.

Die aantal

elektrongatpare wat gevorm word, is afhanklik van die energie
wan die invallende y-straal.

Die oplosvermoë van 'n halfgeleier=

kristal is baie beter as dié van die Nal-kristal (2,5 keV teenoor
_+ Q0 k e V ) , aangesien slegs t 3,5 eV nodig is om een elektron=
gatpaai te vorm, terwyl ± 500 eV nodig is om 'h ligflits by die
Nal-kristal te verooxsaak.
Die pulse afkomstig van 'n detektor word deur elektroniese
apparaat versterk en getel.

Gewoonlik word 'n multikanaalanaliseer=

der as telapparaat gebruik om 'n volledige spektrum van die monster
te verkry.
Die apparaat wat vir die eksperimentele werk in hierdie tesis
gebruik is, bestaan uit 'n Ge-Li-detektor gekoppel aan 'n 4 000
kanaalanaliseerder.

Die detektor is 'n Ge-Li-kristal van

60 cc

(vervaardig deur Princeton Gamma-Tech) met 'n oplosvermoë van
ongeveer 2,5 keV.
Die multikanaalanaliseerder (vervaardig deur Intertechnique)
is aan 'n bandeenheid gekoppel en die spektra is met 'n 370/155
IBM-rekenaar verwerk.

1.4.3

Die qamTnaspektrum

In 'n Y-spektrum kan ons die volgende pieke kry:
(i)

Die volenergiepiek, dit wil sê waar die y-straal al sy energie
aan die kristal afgegee het.

(ii)

Die Compton-skouer, waar die y-straal 'n gedeelte van sy
energie aan 'n buite-elektron in die detektor afgegee het en

11

dan ontsnap het.
(iii)

Indien die energie van die V-straal groter as 1,02 MeV is
en 'n positiewe en negatiewe elektronpaar gevorm word, kan
een of albei van die y-strale wat by herkombinasie van die
positiewe elektron gevorm word uit die detektor ontsnap.
Ons kry dus pieke met energie van 0,511 en 1,02 MeV laer as
die hoüfpiek (die sogenaamde ontsnappingspieke).

(iv)

Indien 2 y-strale tegelyk op die detektor inval, kry ons 'n
piek met energie gelyk aan die som van die energie van die
invallende y-strale.

1.5

Hierdie pieke word sompieke genoem.

K.ritiese beskouinq van die Voor- en Nadele van Meutronaktiverinosanalise

Hoewel neutronaktiveringsanalise as aanvullend tot ander
analitiese tegnieke beskou moet word, bied dit die analitikus
belangrike voordele:
(i)

Die sensitiwiteit van neutronaktiveringsanalise vir sommige
elemente word nie maklik met behulp van ander tegnieke

'
(ii)

geëwenaar nie.
Aangesien manstervoorbereiding gewoonlik tot die afweeg van
die monster beperk is, word die gevaar van kontaminasie deur
bv, reagense baie verminder.

(iii)

Indien chemiese skeidings noodsaaklik is, word die skeidings
na bestraling van die monster uitgevoer en kontaminasie deur
onsuiwerhede in die reagense en draermateriaal kan dus nie
plaasvind nie.

12

(iv)

Verskeie elemente kan bepaal word deur slegs die monster te
bestraal en te tel, of deur groepskeidings na bestraling uit
te voer.
Aangesien geologiese monsters baie elemente in verskillende

konsentrasies bevat en gewoonlik heelwat monsters vir een projek
geanaliseer moet word, is neutronaktiveringsanalise gewoonlik een
van die eerste tegnieke wat vir die akkurote bepaling van sekere
elemente gebruik word.

Ife
Die beperking \/an neutronaktiveringsanalise is soos volg:
(i)

Wie alle elemente kan met neutronaktiveringsanalise bepaal
word nie.

(ii)

li§

Neutronbronne is nie geredelik beskikbaar nie en baie duur,
en die elektronika van telsisteme is gespesialiseerd.

(iii)

Steurings van Y-strale van een element met y-strale van byna
dieselfde energie van 'n ander element bemoeilik die evaluering
van resultate.

(iv)

Klowingsprodukte wat as gevolg van die bestraling van bv. U
of Th ontstaan, en newe-reaksies van die tipe (n,p, n,a)
bemoeilik die akkurate bepaling van sekere elemente in
teenwoordigheid van ander.

(v)

Dit is ongerieflik om met hoë aktiwiteit te werk, aangesien
bestraling 'n gesondheidsprobleem kan skep.

1.6

Doel van hierdie Verhandeling

In hierdie verhandeling word verëkeie aspekte van neutron=
aktiveringsanalise van gelogiese materiaal bestudeer.

te
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Min kwantitatiewe bepalings is van die effek beskikbaar wat
rnoontlike foute in neutronaktiveringsanalise-tegnieke op die presisie
en akkuraatheid van die ontledings kan hê.

Sommige van die moontlike

foute wat tydens die voorbereiding, bestraling en tel van die monsters
en standaards kan ontstaan moet dus ondersoek word urn die uitwerking
van hierdie foute op die presisie en akkuraatheid van 'n analise te
bepaal.
Probleme kan ondervind word om geskikte standaarde vir 'n be=
paalde neutronaktiveringsanalise te vind.

Die bestaande natuurlike

standaurde'vir geologiese analises moet vergelyk word om aanduidings
van die onderskeie voor en nadele te kry.

Aangesien sintetiese

standaarde verskeie voordele bied, is ondersoeke na verskillende
bereidingsmetodes van groot belang.
Chemiese skeidings moet soms gebruik word om steurende elemente
uit die geologiese monster te verwyder nadat dit opgelos is.
Aangesien daar sekere vereistes aan die oplosproses gestel word,
moet verskeie metodes ondersoek word om 'n geskikte metode vir 'n
spesifieke analise te vind.
In neutronaktiveringsanalise bemoeilik die hoë agtergrond=
aktiwiteit van natrium dikwels die bepaling van sommige elemente.
Die chemiese skeiding van natrium met 'n gehidreerde antimoon=
pentoksiedkolom moet dus ondersoek word om die doeltreffendheid van
die skeiding onder optimum toestande vas te stel.
Die gebrek aan data oor die konsentrasies van sommige elemente
in geologiese standaarde veroarsaak soms onsekerheid oor die
akkuraatheid van die gesertifiseerde waardes.

In die NIHROC-

standaarde byvoarbeeld, is gallium slegs met X-straalfluoressensie

14

en samarium is slegs in NIM G bepaal.

Verder verskil die lantaan=

waardes van instrumentele neutronaktiveringsanalise in sommige
gevalle mst meer as 'n faktor 10 van die waardes wat met spektro=
grafie en X-straalfluoressensie verkry is.

Deur hierdie elemente

akkuraat te bepaal, sal dus 'n belangrike bydrae tot die standaar=
disasis van die NIiMROC-standaardo gcmaak word.

oOo

^v^^^S^^^s^^yp^^ï^rw^sgHs^^^gi^y^^^

2SK
••SS"
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FOUTBRONNE IIM NEUTROIMAKTIVERINGSAIMALISE

2.1

Inleiding

Die aktiwiteit (A) van 'n sekere nuklied in 'n bestraalde
monster word gegee deur

iS

A = jj A 6 cp o (l-e~ X t B)(e" X t )

(vergelyk paragraaf 1.3.2}

Dnsekerheid in die akkuraatheid van enige van die parameters in
bostaande formule kan die akkuraatheid en presisie van analises
beïnvloed.

Die invloed wat foute in 'n paar van bostaande parameters

op die akkuraatheid van

!

n analise kan hê, is eksperimenteel

pndersoek.

2.2

Die Invloed van Monsterneming en Monstervoorbereidinq
op die Akkuraatheid van Analises
Aangesien slegs .'n klein hoeveelheid monster

(100 - 500 mg)

by neutronaktiveringsanalise benodig word, is dit naodsaaklik om
'n verteenwoordigende deel van die materiaal te verkry wat ontleed
moet word.

Vir geologiese monster byvoorbeeld word 'n klip wat as

verteenwoordigend van die geologiese formssie beskou word verpoeier
en 'n klein deel van die poeier word vir die analise gebruik.
Die monster kan egter tydens die verpoeieringsproses met die

^"r^T^'^'^f^f"1^^^^^4'1^7^2^^'?^

mmm
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konstruksiemateriaal van die meule besmet word.

Die omvang van

BO 'n besmetting is bepaal deur skoon kwartspoeier in 'n swaaimeule
te maal en te analiseer.

2.2.1

Bepaling van die besmetting deur die swaaimeule
Die binnekant van die swaaimeule (5iebtechnic Labor-

Scheibenschwingrnühle van chroomstraal vervaardig) ia deeglik
met seep en water gewas en rnet gedistilleerde water uitgespoel.
Die meule is verder gereinig deur kwartsbuis en kwartapoeier
opeenvolgend daarin 'te maal, en weer met gedistilleerde water
uit te spoel.

Tien gram kwartspoeier (Riedel de Hahn, gereinigt

eisenfrei) is hierna 16 minute lank in die meul gemaal en monsters
van die inhoud is na 1, 2, 4, B en 16 minute geneem.

Die verskil=

lende fraksies is vir kort- en langlewende nukliede ontleed.

Die

kartlewende nuklieod is bepaal deur 50 mg van elke fraksie af te
weeg en 15 minute lank saam in die pneumatiese fasiliteit te bestraal
en na 2 uur te tel.
Die konsentrasie van die langlewende nukliede is bepaal deur
50 mg van elke fraksie 2 dae lank saam met Fe-, Co- en Cr-standaarde
in 'die poelkantrak te bestraal, en na 'n vervaltyd van 3 en 9 dae
te tel.

2.2.2

Bespreking van resultate
Die enigste kortlewende nuklied wat waargeneem is, was W en

die langlewende nukliede was Fe, Co en Cr.

Die konsentrasie van

die smetstowwe (in dele per miljoen) is in Tabel 2-1 aangegee en in
Figuur 2-1 word die toename in die chroomkonsentrasie met toenemende

i^<"-^i^'',X^^J^-'^-^'^r^^^^^J^^^^rfy^^*y

^W?Jï^t^#&*^t#^Jffi*-j7>&ï tV,-^^ss'
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TABEL 2-1

K0NSENTRASIE5 VAN DIE 5MET5T0WWE IN KWARTSPOEIER AS 'W
FUiMKSIE VAN DIE VERPOEIERINGSTYD TYDEMS
VERPQEIERIIMG MET 'N SWAAIMCULE

Konsentrasie

Verpoeieringstyd
(minute)

Fe
(as # Fe.

Cr
(dpm)

Co
(dpm)

W
(dpm)

t

0,1

0

38

0,6

-

0 ,09

77

0,8

1,3

4

0 ,13

100

1,1

1,8

8

0 ,16

130

1,5

2,3

16

0 ,17

140

1,6

2,6

0

0 ,01

1

0 ,07

2

2,0

maaltyd aa 'n tipiese voorbeeld getoon.
Soos verwag neem die konsentrasie van die smetstowwe met
toenemende maaltyd toe, totdat die kwartspoeier so fyn is dat
verdere verpoeiering stadig plaasvind.

Die fyn kwartspoeier

vorm moontlik verder 'n beskermende lagie oor die bewegende dele
van die meule en minder slytasie vind dus plaas.
Die besmetting deur die meule behoort verder 'n funksie
van die hardheid en fynheid van die geologiese monster te wees.
Die meeste minerale se hardheid is minder of vergelykbaar met
dié van kwarts, maar die monsters self is gewoonlik heelwat growwer
as die kwartspoeier.

;

-*?•'-£ jF-1**'-'-1^;: f ^ 3

^•s*™^?^^^

18
150

z
u
UJ

100

I
50

MINUTE

10
GEMAAL
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2-1

Die toencarie in die konsentvasie van Cr in hoartspoeier
tijdens verpoeiering met 'n ehroorvstaal swaaimeuele
Uit Tabel 2-1 kan gesien word dat die konsentrasie van Cr
na 1 minuut so hoog is dat bepaling van Cr in 'n graniet, met
tipiese Cr-konsentrasie van ongeveer 12 dpm (NIH G, NIM verslag
no

13'JI) onsinnig

is.

Indien besmetting deur hierdie meule onaanvaarbaar is,
kan 'n kakebeenvergruiser gebruik word om stukke rots te verklein
en 'n verteenwoordigende monster kan met behulp van 'n agaatmeule
verpoeier word.

2.3

Onsuiwerhede in die Kwartsbestralingsbuisies
Onsuiwerhede in die kwarts van bestralingsbuisies kan die

bepaling van sekere elemente in die monster bemoeilik.

Die massa

van die buisie is verder 3 tot 4 g teenoor die 10 tot 100 mg van
die monster.

'n Element in lae konsentrasie in die kwarts kan dus
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tot groot foute lei.
Kwartsbuisies van kommersiële kwarts en hoë suiwerheidskwarts
(Heralux) is tesame met standaarde van As, 5b, Au, Br, Co, Fe, La
en Na (1 |ig van elk) 9 uur lank in die hidrouliese fasiliteit
bestraal en na 1 dag getel. • Die resultate word in Tabel 2-2
opgesom.

Die fout in die konsentrasies van die elementeas gevolg

van telstatistiek is ongeveer 10 %.

TABEL 2-2

ONSUIWERHEDE IN DIE KWARTSBESTRALINGSBUISIES

Kansentrasie van element in dpm
tiemenx
Kommersiële kwarts

Heralu x-kwarts

As

5,8 x 1 0 " 2

5,9 x 10" 2

Au

3 x 10"5

3 x 10"5

Br

1,3 x 1D~ 2

nie gevind

Co

6 x 10"3

9 x 10"3

Fe

7 x 10" 2

5 x 10" 2

La

3 x 10" 3

3 x 10~ 3

Na

0,7 x 1 0 " 1

1,4 x 1 0 ' 3

Sb

0,3

0,3

Indien elemente wat in die monster bepaal moet word as
onsuiwerhede in die kwarts teenwoordig is, kan die monster na
bestraling in 'n onbestraalde houer oorgebring en dan getel word.

V

•-'~53ïÓgir™
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2.4

Die Invloed van 'n Neutronvloedgradiënt op die Akkuraatheid
van Analises

Dit is dikwels gerieflik om 'n aantal monsteis saam met 'n
standaard te bestraal en die monsters kan dan etlike millimeter
van mekaar en van die standaard verwyder wees.

Deur die kennis

van die vloedgradiënte in die bestralingsfasiliteite kan die
konfigurasie van die monsters en standaard so gekies word dat
underlinge vloedverskille tot 'n minimum beperk word.
Die vloedgradiënt in een van die bestralingsfasiliteite,
nl. die pneumatiese muisstelsel, is eksperimenteel bepaal.

2.4.1

Die bepaling van die vloedqradisnt in die pneumatiese
muisstelsel
Die vloedgradiënt is eksperimenteel bepaal deur 'n aantal

draadjies (Au-Al, verkry vanaf Reactor Experiments Co.) te bestraal.
Die aluminiumdraad met 'n gesertifiseerde goudinhoud van 0,11 % is
met behulp van 'n politeentol in die muis geposisioneer (Figuur 2-2),
Aangesien dit uit vorige eksperimente bekend was dat die goud nie
homogeen in die draad versprei is nie, is 2 stukke draad uit
verskillende dele van die oorspronklike draad gesny en by elke
posisie langs mekaar bevestig.

Die posisioneerder is in 'n muis

geplaas en 15 minute lank bestraal.

Tydens bestraling vind die

volgende reaksies plaas:

197

Au

27Al

(n.Y)

24Na

2,698 dae
= 15,0 uur.
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2-2

Die bo- en syaansig van die politeentol wat gebruik
is vir die bepaling van die vloedgradiënt in die
pnewiatóese mdsstelsel.

Na sowat 2 dae het die natriumakwiteit genoegsaam verval om 'n
akkurate telling vir die goudpiek (411 keV) te verkry.

Elke draadjie

is 'in sewe stukke van 10 mm verdeel en elke stukkie (^ 5 mg) is op
'n mikroskaal geweeg en daarna getel.

Die stukkies is die volgende

dag weer getel en sodoende is 4 metings vir elke 10 mm verkry.
Al die draadjies is in dieselfde posisie voor die detektor
getel om relatiewe foute as gevolg van geometrieverskille en be=
settingstyd van die detektor so klein as moontlik te hou.
Veranderings in die doeltreffendheid van die detektor is in
ag geneern deur een draadjie telkens te meet en die aktiwiteite van

^^^^Ï^r;5'ri^.,^-V^

22

die ander daarvolgens te korrigeer.
Aangesien slegs die relatiewe aktiwiteite van die stukkies
draad van belang is, is al die aktiwiteite ten opsigte van die
laagste gemete aktiwiteit genormaliseer en toe vir doeltreffend=
heidsveranderinge gekorrigeer.

2.4.2

Bespreking van resultate
Die relatiewe aktiwiteite verkry, is in Tabel 2-3 opgesom

en Figuur 2-4 is 'n grafiese voorstelling van die resultate. Die
posisies A tot E word in Figuur 2-3 aangedui.
is vanaf die middelpunt van die muis gedoen.

Alle afstandmetings
Figuur 2-5 is 'n

grafiese voorstelling van die gemiddelde vloed (G) in die muis.
Die oriëntasie van die muis ten opsigte van die reaktar kan
nie beheer word nie.

Dit is egter moontlik om die posisie van die

tol naastenby vanaf die aktiwiteite van die draadjiesvas te stel.
IndieC) aanvaar word dat die vloedgradiënt 'n lineêre funksie van die
afstand is, kan die vloedvariasie in die horisontale rigting
vosgestel word.

2

Uit Tabel 2-3 en Figuur 2-3 volg:

BX

vx
X
=

0,0057 mm
0,54

mm

-1

(Gemiddelde relatiewe aktiwiteit = 1,052)
Dis vloedvariasie in vertikale rigtings = £ x -j-g- - 0,04 $, mm

P^^P^^^^^'^J'^'- ! ?WïS ! !1?3^.^ l 7^1iS?^> ï ^'i f *wp^
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Afstand vanaf
A-C

1.103 ± .DU

10
ff

ï.cae ,+ .cos 0,97? i ,Opi

1.G97 i ,CC1 1,04^ i ,00f.

ö.yjLi ^ ( DO-I

1.115 i

OWa? *. ,015 1.CÏ9

1.031

:

l.CJj i

,CC-

l.OV.

Q.131

1,0'U i

.CQ.;

1,C«

o.:D7

i,n*,' . ,cr-. l.OM

0,C0L

C , l 13

l . l l f i i ,00fl 1,05'j i .DIB

C.958 i ,Cn'.

O.LOi

co.ro c,na

l.IZD i .022 1,060 .* ,Q<3

1,001 i ,nu r .

O

.006 1,066 i ,029

1,129 i ,01."

r
5: •, ,D11 U.91/. j ; ,0L >

1,111 i ,Of,S

•iT _• ,Q11 0.996 i .Uf'.

C.U9
C,J V.

G = gemiddelde relatiewe aktiwiteit vir 'n sekere afstand vanaf die
mi-.ddelpunt.
A = verskil in gemiddelde relatiewe aktiwiteite tussen opeenvolgendB
afstande vanaf die middelpunt van die muis.
B-D, en A-C is die verskil in aktiwiteit vir verskillende posisiss op
dieselfde afstand vanaf die middelpunt van die muis.
Die gemiddeldes van B-D (0,013) en A-C (0,125) is vir die berekening
van die vloedvariasie per millimeter verskil in die horisontale
rigting gebruik.

Die gemiddelde waarde van & en G is vir die

berekening van die vloedvariasie in 'n vertikale rigting gebruik.
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REAKTOR

FIGUUR 2-3
Die posisie van die politeentol
tydens
bestraling.
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(Figuur 2-2)
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FIGUVn 2-4
Die vloedgradiënte by posisies A, Bt Ct en D (Figuur S-3)
in die pneumatiese
mdsstelsel.
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FIGUUR 2-5
Die gemiddelde vloedgradiënt in die •pnevmatiese
muisstelsel.

Gevolgtrekking:

Uit bostaande resultate is dit duidelik dat

die monsters en standaarde in die onderpunt van die muis vertikaal
opmekaar gestapel moet word, ten einde presiese resultate te verkry,
Vloedverskille kan met behulp van geskikte monitors gekorrigeer word.
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2.5

Die Invloed van die Energie van die IMeutrone op die Akkuraatheid
van Analises

Die reaksiedeursnit van 'n nuklied is 'n funksie van die
energie van die neutrone waarmee dit gebombardeer word.

Aangesien

die energiespektrum van die neutrone in 'n spesifieke reaktor
van pn.sisie tot posisie verskil en ook met verloop van tyd kan
verander, is dit belangrik dat standaarde van alle elemente wat
bepaal moet word, tesame met die monster bestraal word, ten einde
akkurate analises te verseker.

2.G

Die Invloed van Selfafskerminq op die Akkuraatheid van die
Analises

By elemente met 'n hoë reaksiedeursnit vir termiese neutrone
(bv. Sm, Dy) vind selfafskerming plaas, wat veroorsaak dat die
aktiwiteit nie lineêr met die massa toeneem nie.

Figuur 2-6

is 'n grafi^se voorstelling van die toename in aktiwiteit met
toenemende massa in die geval van Sm.
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2-6

Die effek van die massa samariim bestraal op die gemte
aktiwiteit.
Die stippellyn dui die toename in aküwiteit
met toenemende massa aan indien daar geen selfafskeming
is ni&j en die vaste lyn is die eksperimentele kume.

2.6.1

Berekening van die hoeveelheid qeoloqiese monster wat
'n selfafskerminq van 5 % oplewer
Volgens Damburg (1971) kan die massa van die monster wat 'n

sekere selfafskerming gee, u i t die volgende vergelyking bereken
word:

28

G = 1 - 3/4

waar

G = selfafskermingsfaktor
E

= makroskopiese absorbsiekansvlak

(Cm~ )

R = die straal van 'n sfeer van die monster.
T. word gegee deur S

waar

N
M.
= -rr- S. •ji °-

N

= Avrogadro se getal

V

- volume van monster

Mm

M. = massa van i-te element
A. = atoommassa van i-te element
c. = mikroskopiese reaksiekansvlak van i-te element.
In Tabel 2-4 word die volume van 'n granietmonster van
100 g bereken, asook die digheid van geniet.

Tabel 2-5(a) en

2-5(b) gee

M
E. Ï*. a .
x A.

i

onderskeidelik vir die hoof- en spoorelemente.
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TABEL 2-4

VOLUME VAN 100 g G2

Digtheid (gm/cc)

Konsentrasie

(%)

Volume (cc)

Sio2

2,5

69

27,60

AI2O3

4

16

4,00

CaO

' 3,3

2

0,61

Na 2 0

2,2

4

1,81

K?0

2,3

5

2,71

Fe 2 O 3

5,3

3

0,57
Totaal

Digthsid van graniet G2:

p = 2,72 gm/cc

36,76
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TABEL 2-5(a)
M.
X ^ O.

VAN

H00FELEMENTE

M.
Element

flassa-%

Atoommassa

Si

32,29

29

1 ,6

Al

8,12

Fe

A7°i

(barn)

x 10" 1

1,85

x IQ" 1

27

2 ,41 x 10" 1

7,20

x 10" 2

1,94 '

56

2 ,62

9,07

xlQ-2

Mg

0,47

24

6 ,9

x 10" 2

1,35

x 10" 3

Ca

1,41

40

4 ,4

x 10" 1

1,55

x 10~ 2

Na

3,03

23

5 ,25 x 10" 1

6,90

x 10" 2

K

3,74

39

2 ,07

1,99

x 10" 1

Ti

0,32

48

6 ,09

4,05

x 1O" 2

P

0,06

31

2 ,0

x 10" 1

3,87

x 10"'?

Mn

0,02

55

1 ,32 x 10" 1

4,80

x 10" 3

Cl

0,02

35

3 ,1

x 10" 1

1,70

x 10~ 2

5

0,03

32

5 ,2

x 10" 1

4,88

x 10" 4

,3a

0,17

137

1 ,2

1,49

x 10~ 3

Sr

0,05

88

1 ,21

6,87

x 10" 4

0

48,03

16

2 ,0

6,00

x 10" 4

4

o. (barn)

x 10" 4

Totaal:

6,985 x 10~ X
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TABEL

2-5(b)

M.
S.i -A7
j i o.
°i VAN SPOORELEMENTE

Element

As

Konsentrasie
(dpm)

30

M
Atoommassa

0

(barn)

i

Jii 0.
X

(barn)

75

4 ,3

1 ,72

x 10~ 4

B

2,0

11

7,57 x 1 0 2

1 ,40

x 10" 2

Co

4,9'

59

3 ,8

x 10 1

3 ,20

x 1O" 4

Eu

1,5

152

4 ,4

x 103

4 ,30

x 10" 3

Hf

7,5

179

1 ,02 x 10 2

4 ,27

xlO"4

139

8 .9

7 ,17

x 10~ 4

7,1 x 1 0 1

4 ,36

x 10" 2

1
1 ,13 x 10

1 ,60

x 10" 4

7,3 x 10" 1

1 ,99 x IQ" 4

5 ,83 x 1O 3

3 ,22

x 10" 2

B7.6

1 ,21

6 ,40

x 10- 4

51

5 ,00

3 ,63

x 10~ 4

1 ,1

1 ,25

x 10" 4

La

112

Li

42,7

Pr

20

Rb

234

Sm
Sr
V
.Zn

8,3
463
37
74,9

6,5
141
85,5
150

65

9 ,722 x 10" 2
—

Makroskopiese absorpsiekansvlak =

~

F1

6.032 x 1.0
36,76

23

= 1,30 x 10~ 2

i^ï^S^rieiS^f^^rv^H'X*

>fl ïSgSffi.tïïSf
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G-l-ft
= 1 - f ï. R
-2,
= 1 - £ (1,30 x 10"^)
R

Vir G =0,9 (10 % selfafskerming)
R » 10 cm
f-'ssE"i monster = =• Tl pR
= f x 3,142 x 2,72 x 1 0 3

Kg

2.6.2

Gevolg trekking
Vanaf bostaande berekening kan gesien word dat die effek van

sulfafsknrtning baie klein sal wees in die geval van geologiese
monsters van ± 100 mg.

2.7

Die Invloed van Geometrieverskille op dis Tel tempo van 'n
Monster
Die aantal Y-strale van 'n sekere energie wat deur die detektor
word, word deur die volgende vergelyking weergegee:

T - A.G.D.I. t m F g F d

waar

T

=

aantal y-strale waargeneem

A =

aktiwiteit van die monster

G =

'n geometriefaktor

-•

Ë
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D

doeltreffendheid van die Y-spektrometer

I

die fraksionele opbrengs van die y-straal

t

= meetperiode

F g = absorbsie van die y-strale voor hulle waargeneem word
F d = besettingstyd van die detektor.

In bestaande vergelyking is D,

en I konstantes vir 'n

bepaalde nuklied en gamrnaspektrameter, F d kan met 'n presisiepulseer=
der gekorrigeer word.

F

kan as konstant tussen monster en standaard

ca

beskou word indien die bestralingsbuisies, monsterhouers en
samestelling van die monster en standaard dieselfde is, en t
m
kan konstant gehou word.

Dit is egter soms moeilik om die geometrie'

van die monster en standaard te laat klop.

Die effek van verskeie

moontliks geometrievcrskille is eksperimenteel ondersoek.
Die :.nvloed van posisionerinqsfoute bv die v-spekt rorceter1

2.7.1

Die grootte van die foute wat weens verskille in die aksiale
en radiale posisie (vergelyk Figuur 2-7) tussen monsters en standaarde
kan ontstaan is eksperimenteel ondersoek.

2.7.1.1

Foute wat weens verskille in die aksiale posisie tussen
monsters en standaarde tydens opname van die spektra kan
ontstaan

'n Verskil in die geometrie kan veroorsaak dat die standaard
en monster nie in presies dieselfde aksiale pasisie getel word nie.

34

DE16K10R
SLUIISKROEWE

- GIVBAAN (BADIALE RIQTING]
EIEKTRIESE MOTOR

I

AFGEMEPKTE GLYSAAN iAKStALE R1GÏING)

FIGUUR 2-7
Die eksperimentele opstelling by die gamnaspektrometer.

Die fout wat so ontstaan, kan bereken word

(Brits

1975).

'n Voorstelling van die persentasie fout per millimeter verskil vir
'n sekere afstand vanaf die detektor, word in Figuur 2-8 gegee.
Die effek van verskillende aksiale posisies is ook eksperimenteel
ondersoek.

'n Co-puntbron

is 76 mm, 78 mm en 80 mm vanaf die

effektiewe waarnemingspunt van die detektor getel.
tweemaal in elke posisie getel.

Die bron is

Die 1 333 en 1 173 keV-pieke van

Co is gebruik om die resultate te evalueer.

Die teltempo vir die

verskillenJe posisies is na dié van 78 mm genormaliseer en die
gemiddelde, genormaliseerde waarde vir elke posisie verkry.

Die

persentasie fout per millimeter is volgens die verskil in genormali=
seerde waardes by 78 mm bereken.
opgesom.

Die resultate is in Tabel 2-6
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FIGUUR 2-8

Die berekende persentas-ie fout op die dktiwiteit
van 'n pwitbvon^ per millimeter verskil in 'n
dksiale rigting, as 'n fwiksie -oen die afstand
van die puntbron vanaf die detektor.

Die berekende waarde vir die fout op hierdie afstand
2,7 % per mm.

is

36

TABEL 2 - 6

DIE VERSKIL IN GEHETE AKTIWITEIT VAN 'M PUNTBRON
VIR 'N KLEIN RADIALE VERPLASING VAN DIE
BRON VOOR DIE DETEKTOR

Aktiwiteit
Afstand
vanaf
detektor

1 333 keV
e

waar

1 173 keV

n

e

n

n

78 mm

4 033

1,0

4 541 1,0

1.0

80 mm

3 851

0,955

4 359

0,960

0,958

76 mm

4 315

1,070

4 887 1,076

1,073

e = eksperimentele aktiwiteit
n = genormaliseerde aktiwiteit
ri = gemiddelde genormaliseerde aktiwiteit

V e r s k i l o o r 4 mm = 1 1 , 5 %
= 2 , 9 % p e r mm

2.7.1.2

Foute wat kan ontstaan indien die radiale posisies van die
monster en standaard met mekaar verskil

Die fout wab gemaak word indien die radiale posisies van die
manster en standaard van mekaar verskil, is met behulp van 'n Copuntbron bepaal.

Die aksiale afstand vanaf die detektor se effek=

tiewe waarnemingspunt is konstant op 78 mm gehou en die radiale
afstand met 2 mm op 'n keer verander.

Die 1 173 keV-piek van Co is
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gebruik om die resultate te evalueer.

Die resultate is soos tevore

verwerk en Figuur 2-9 is ooreenkomstig die gemiddelde, genormaliseerde
tellings getrek.

0

2
4
6
8
10
RADIALE VERPLASING (mm)

FIGUUR 2-9
,
2.7.2

Die pereentasie fout op die aktiviteit van 'n puntbron as 'n
funkaie van die afstand in die raóials rigtirig van die puntbron
vanaf die middelpunt van die detektov.
Die invloed van verskillende tnonsterqroottes op die presisie
van analises
Die effek van die grootte van 'n monster op die teltempo v i r

'n sekere afstand vanaf die detektor is ondersoek.
is in

Aktiewe lantaan

'n klein hoeveelheid water opgelos en in 'n politeenhouer

(10 mm 0) g e t e l .

Die afstand tussen die middelpunt van die houer
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en die detektor se effektiewe waarnemingspunt is konstant op •
59 mm gehou, en die onderkant van die hauer was deurentyd regoor
die middelpunt van die detektor.
Verskillende monstergroottes is verkry deur water by die
lantaanoplQssing te voeg en te skud.

Twee tellings is vir elke

ïïionsiergrootte geneem en die resultate is met behulp van die
GELI-program verwerk.

Die 1 596, 814 en 4B6 keV-pieke is vir

evaluering van die resultate gebruik.

Die teltempo is vir elke

piek na dié van die kleinste monstergrootte genormaliseer,
wat prakties as 'n puntbron beskou is en 'n grafiek (Figuur 2-10(a))
is van die gemiddelde, genormaliseerde waardes gestip. Die
kaLe is in Tabel 2-7 opgesom.

TABEL 2-7

DIE GEHETE AKTIWITEIT VAN LAM AAN A5 'N FIJNKSIE VAN HONStEÜGROnTTE

Teltpmpa
Vlfifjistofhocqte
Vin,,* nutidolpunt
UDI1 tjutiïktor

1 597 keV

? 928 * !

*

? 903 * 1 S
12 mm

2 853 t
t

1 S

739 + D,6

*

GepidileldR
gcnorwali—
seerrje
waarües

«86 kov

I<BV

e

n

c

19 mm

814

(telUni]s/r.in)

n

e

n

1

1 bl3 i

1,5 S

1

3 0?9 + 1,5 t,

1

1

B,')92

4 4JB

1,4 %

0,979

1 001 ± 1,3 f.

C.S50

0,987 • 0,7 «

4

D.9C9

4 349 * 1 %

0,964

? •),.) i

1,5 %

0,96?

0,967 t 0,3 S

D.936

4 15!: i

C,4 «

0,9.'l

? 7fil i

C,? ü

0,918

0,925 • 1,0 S

? 5 mm

2 632 t 0,3 55

0.90D

3 986 + 0,0 1,

0,U03

2 677 i

0,E ^

CS90

0,891 i

32 >pm

i

a.Rbb

3 786 ± 0,3 f,

0,834

2 561 i

n,5 ;;

D,B^6

0,848 t 1,2 1L

531 t 0,fl %

1,0 S
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Die eksperime.-•; j i; o.,

i. 112 en 324 mm vanaf die deiektor

herhaal en di.5 rnmjj. >v..jr

-u-G verwerk.

2-10(c) is valrcuii ,jj,c

rurde waardes gestip.

Figuur 2-10(h) en

10

S

MCSS'EROROOrTE Imml

auvR r-io
Die perse>:tasie fout op die .:Vr :\:Cteit van 'n monster ten opsigte
van 'n ru-.ibvaij as 'n fUnkc-:'r ;\;n die monstergroottej vir afstemde
van (a) c? mm (b) 112 im (("-•' >".'>/ nm vanaf die
waamendy.gspunt van die detc'<:.*i\

Die invloed van die monslngrootte op die akkuraatheid van
analises i s ook g r a f i e s bepaal.
Gestel 'n monster met hooiji r> h word langs die radiale as in
klein stukkies (Ah) opgedeel (Fiounr 2-11). sodat elke stukkie
prakties as 'n puntbron beskou k..n word.

As elke stukkie swe groot
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MONSTER

DETEKTOR

FIGUUR 2-11
Die eksperimentele opstelling om die effek van die
monstergrootte op die gemete aktiwiteit te bepaal.
is en die monster homogeen, sal die aktiwiteit van die stukkies
dieselfde wees.

Indien ons nou 'n grafiek van die waargenome

aktiwiteit van elke stukkie teenoar sy pasisie op die radiale as
stip, kry ons 'n grafiek met oppervlakte gelyk aan die totale
aktiwiteit van die monster.

So 'n grafiek (Figuur 2-12) is met

behulp van die resultate van Figuur 2-8 verkry.

Die aktiwiteit

van die puntbron by nul radiale verplaoing is as 100 tellings/min
geneem, en die aktiwiteite van die ander puntbronne ten opsigte
rlaarvan genormaliseer.
Aangesien die werklike aktiwiteite van die puntbronne eenders
is, behoort die werklike aktiwiteit van die monster deur die
oppervlakte tussen lyn a a (in Figuur 2-13 en die x-as gegee te
word.
was.

Dié aktiwiteit sou verkry word indien die monster 'n puntbron
Die aktiwiteit soos eksperimenteel bepaal, word deur die

oppervlakte tussen lyn a a' en die x-as gegee, en die verskil in
oppervlakte deur die ingekleurde deel.
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Q

2
.

A

6

VERPLASING IN RADIALE RIOTINO (mm)

FIGUUR 2-12
Die grafiese bepaling van die gerrete dktiwiteit
van 'n
monster met 'n hoogte van 10 mm ten opsigte van 'n
puntbron.

Resultate:
Vir 'n monstergrootte van 10 mm op 'n afstand van 78 mm vanaf
die effektiewe waarnemingspunt van die detektor, is die v e r s k i l
tussen die werklike en gemete aktiwiteite = 25 t e l l i n y s .

Werklike aktiwiteit

* 10 x 100
10

fout

tellings

10 3
2,5 ?
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Vanaf Figuut 2-10 kan geskat word dat die fout vir dié
spesifieke monstergrootte en afstand ongeveer 2 % is.

E
UJ

30

t-

o

I 20
ui

o
10

0

100

200

J_
300

AFSTAND VANAF EFFEKTIEWE WAARNEMINGSPUNT (mm)

FIGUUR 2-13
Die monatergvootte vir 'n fout van 2 % in die gemete
dkrtwiteit ten opaigte ven 'n puntbron, vir verkillende
afstemde vanaf die detektov.

KR volt; trekking:
Vanaf Figuur 2-10 kan gesien word dat die effek van monster=
grootte op die aktiwiteit kleiner word hoe verder die monster van
tlie detektor verwyder i s .

Die resultate van Figuur 2-10 is gebruik

on, 'n grafiek van die monstergrootte vir 'n fout van 1 % ten opsigte
van 'n puntbron, teenoor die afstand vanaf die effektiewe waarnemings=
punt van die detektor te stip (Figuur 2-13).
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Vanaf Figuur 2-13 kan bepaal word af
monster op 'n spesif'ieke afstand
ten opsigte van 'n punthron het.

0O0

'n sekere grootte

'n effek op die gemete a k t i w i t e i t ,
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HOOFSTUK III

STANDAARDE

3.1

Inleiding
Alhoewel resultate al met die absolute roetode in aktiverings=

analise behaal is (Girardi 1965, De Corte 1968), word die verge=
lykingametode nog die meeste gebruik om akkurate analises te verkry.
Volgens die vergelykingsmetode word die y-aktiwiteite van 'n
bestraalde monster met dié van 'n standaard vergelyk wat saam met
die monster bestraal is.

Geskikte standaarde is dus 'n voorvereiste

vir goeie analitiese resultate.
Die algemene vereistes wat aan 'n standaard gestel kan word
is soos volg:
(i) Die konsentrasies van die elemente in die standaard moet
akkuraat bekend wees.
(ii) Die standaard moet homogeen wees ten opsigte van die massa wat
vir analise gebruik word.
(iii) Alle elemente wat in die monster bepaal word, moet verkieslik
in nagenoeg dieselfde konsentrüsies in die monster en in die
standaard teenwoordig wees.

Die elemente moet egter verkieslik

steuringsvry in die standaard bepaal kan word.
(iv) Die standaard moet verkieslik dieselfde matriks as die monster
hê - in neutronaktiveringsanalise speel die matriks gewoonlik
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nie 'n baie groot rol nie.

By standaarde vir neutronaktiveringsanalise geld die volgende
bykomende oorwegings.

(i) Die standaard moet nie tydens bestraling in 'n reaktor ontbind
nie.
(ii) Die monster en standaard moet verkieslik dieselfde geometriese
vorm hê om die invloed van 'n vloedgradiënt en foute weens
verskille in telgeometrie te verminder.

3.2

Tipes Standaarde
Twee tipes standaarde kan onderskei word, naamlik natuurlik

atowwe wat gestandaardiseer is en sintetiese mengsels.

3.2.1

Natuurlike standaarde

3.2.1.1

Internasionale qeoloqiese standaarde

Verskeie instansies (SABS, US Geological Survey, Bureau of
Analised Samples, ens• ) stel standaardpoeiers van 'n verskeidenheid
rotstipes beskikbaar.

Die' poeiers is deur verskeie laboratoriums

met behulp van 'n verskeidenheid tegnieke ontleed, en dit kan
aanvaar word dat die gesertifiseerde waardes hoogs waarskynlik bo
verdenking is.

Hierdie standaarde is dan ook vir geologiese analisea

geskik, aangesien die geometrie en matriks van die monster en
standaard dieselfde is.

Een nadeel is dat alle elemente nie in

elke standaard teenwoordig is nie, of dat die konsentrasies van
party elemente waarvoor geanaliseer moet word, baie van dié in die
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munster verskil.

Ontbrekende elemente kan rnoontlik in die vorm van

fiestandaardiseerde oplossings bygevoeg word.
As gevolg van die beperkte voorraad van die primêre standaard=
rotse, word die gebruik van sekcndêre standaarde vir roetineanalises
aanbeveel.

Dié standaarde kan met behulp van die primSre geologiese

stsndaarde gestandaardiseer word.

3.2.1.2

Bioloqiese standaarde

'n Verskeidenheid biologiese materiale, bv. bloed, lewer en
blare (I\IB5 van Amerika) wat met behulp van verakillende tegnieke
ontleed is, is kommersiëel beskikbaar.

Hierdie standaarde is veral

nuttig by die bepaling van spoorelemente in biologiese materiaal.

3.2.2

Sintetiese standaarde
'n Sintetiese standaard kan berei word deur 'n bekende hoe=

veelheid van 'n element met 'n geskikte tnatriks te meng.

Die

voordeel van dié benadering is dat die samestelling van die
standaard meestal na willekeur gekies kan word.
By die keuse van die bestanddele van 'n sintetiese standaard,
moet op die vereistes vir standaarde gelet word, soos in paragraaf 3.1
uiteengesit, terwyl die volgende ook in ag geneem moet word:
Die matriks mag geen van die bygevoegde elemente as onsuiwer=
heid bevat nie, en geeneen van hierdie elemente mag tydens bestraling
volgens 'n (n,a)- of (n.p)-reaksie van die matriks ontstaan nie.
Die elemente wat met die matriks gemeng word, moet aan die
volgende vereistes vir 'n primêre standaardstof voldoen (Vog.el,
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bl. EJQ). Die verbinding of element moet
(i) suiwer wees (deur analise bevestig),
(ii) nie-bigroskopies wees nie,
(iii) stabiel, in lug wees,
(iv) 'n hoë ekwivalente massa hê om weegfoi.'te te verminder,
(v) 'n bekende stoigiometriese samestelling hê.

3.2,2.1

Qplassinqs van elemente

Die eenvoudigste metode om 'n standaard te berei is om 'n
bekende massa van 'n element in 'n geskikte oplosmiddel op te los.
Vloeistofstandaarde is homogeen en 'n geskikte konsentrasie van die
elemente kan deur verdunnings verkry word.

Gemengde oplossings

kan van verskeie elemente gemaak en direk bestraal word (Gordon 1968).
Die nadele van vloeistofstandaarde is soos volg:
(i) Slegs sekere kombinasies van elemsnte is moontlik as gemengde
oplossings gemaak word.
U i ) Sekere elemente adsorbeer aan die wande van die houers waarin
die standaarde bestraal of gebêre word (bv. Hg, Ag). Daar
word aanbeveel dat die standaarde in gekonsentreerde vorm in
politeenhouers gestoor word, en dat van verdunnings gebruik
gemaak word om die geskikte konaentrasie vir 'n analise te
verkry.
(iii) Die oplosmiddel kan verdamp en sodoende die konsentrasie van
die opgeloste elemente verander.

48

Aangesien geen vloeistowwe in Safari I bestraal mag word nie,
moet die vloeistofstandaarde voor bestraling ears onder 'n infrarooi
lamp drooggedamp word.

Die sout vorm dan 'n lagie of bolletjie aan

die kante en op die bodem van die bestralingshouer, wat selfabsorbsie
in die geval van elemente met hoë 'n reaksiedeursnit vir termiese
neutrone tot gevolg het.

Die geometrie van die monster en standaard

is ook verskillend, wat foute weens 'n moontlike vloedgradiënt tydens
bestraling en verskille in telgeometrie kan veroorsaak.

Dié probleme

kan in 'n mate oorkom word deur die vloeistof op suiwer kwarts- of
koolstofpoeier droog te damp (Stalnaker 1973, Keys 1974), of deur
van die standaard-addisiemetode gebruik te maak. (De Soete 1972)
Volgens dié metode word 'n bekende hoeveelheid van 'n geskikte
standaard by 'n bekende massa van die monster (a mg) gevoeg, gedroog,
en saam met 'n bekende massa (b mg) van die monster bestraal.

Die

konsentrasie van die elemente wat bepaal word, kan met die volgende
veryelyking bereken word.

ft
A*
waar

_
"

ax + c
bx

A = aktiwiteit van die element wat in monster met massa ax + c
mg van die element bepaal moet word
A*= aktiwiteit van dieselfde element in monster met massa
bx mg van die element
a = massa van die monster waarby standaard gevoeg is
b = massa van die monster waarby geen standaard gevoeg is nie
x = konsentrasie van element in die monster
c = massa van die element bygevoeg.
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Indien die twee monsters nie saam bestraal kan word nie, kan 'n
interne standaard var vloedkorreksies gebruik word,
Enige element wat homogeen in die monster versprei is en waarvan
die aktiwiteit akkuraat bepaal kan word, kan as interne standaard
gebruik word.

Die vloedkorxeksiefaktor kan uit onderstaande

vergelyking verkry word

A

.

i

A*.x
waar

A.

aktiwiteit vir element (i) in monster wat a mg weeg

A

aktiwiteit vir dieselfde element (i) in monster wat

*i

b mg weeg

a

3.2.2.2

vloedkorreksiefaktor.

Glasstandaarde

Die Nasionale Buro vir Standaarde van Amerika stel vier glas=
standaarde van een-en-sestig elemente in 'n matriks van ?2 % SiO^»
12 % CaO, 14 % Na 2 0 en 2 % A1 2 O, beskikbaar.

Die elemente kom in

die 4 standaarde onderskeidelik in 'n konsentrasie van 0,02, 1,0,
5,0 en 500 dele per miljoen voor.

Homogenituit van die standaard

word vir 'n skyfie met 'n deursnit van 1,2 cm x 3 mm gewaarborg.
Die hoë koste van die skyfies (ft10 per skyfie), die feit
dot alle elemente in dieselfde konsentrasie in een skyfie

voorkom

en die geometrdese vorm van die skyfie, beperk die standaard se
gebruik in neutronaktiveringnanalise tot die standaardisering van
srikoncJêre standaarde.
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3.2.2.3

Poeierstandaarde

Die hoofbestanddeel van die meeste gealogiese materiaal i s
5iO2, en d i t

i s dus wenslik om 'n standaard met SiO2 as matriks

te gebruik-.

Verder i s

SiO2 onaktief wanneer d i t

met termiese

neutrone bestraal as, en slegs die y-spektrum van die elemente wat
bygevoeg i s word na bestraling verkry.

Deur poeiers van elemente

of nie-higroskopiese soute van elemente met hoësuiwerheidskwarts te meng, kan 'n standaard v i r geologiese analises verkry
word.

Die voordeel van dié benadering is dat enige kombinasie van

elemente gemaak kan'word.

'n Moontlike nadeel i s dat d i t

moeilik

is om 'n homogene mengsel van die standaard en bygevoegde element
te kry as die konsentrasie van die element baie laag i s .

Die

bruikbaarheid van so 'n standaard met SiO2 as roatriks is bepaal
deur suiwer La 2 0_, Sm-jü- en Ga.,0., met Si02 te meng en verskillende
eksperimente met die mengsel u i t

3.2.2.3.1

te voer.

Bepaling van die suiwerheid van die stowwe wat v i r
maak van die standaard gebruik

die

is

Riedel de Hahn se " r e i n s t " kwartspoeier i s deurgaans as matriks
vir die SiD^-poeierstandaarde gebruik.

Die onsuiweihede i n die

kwartspoeier i s bepaal deur 500 mg van die poeier É uur lank
die hidrculiese f a s i l i t e i t
V9n j - 1 dag be t e l .

in

te bestraal en 30 minute lank na afkoeltyd

Die onsuiwerhede verkry,

ia in Tabel 3-1

opgesom.
Die suiwerheid van die Ga-, La- en Sm-sout (Ga203, La2°3»
Sm

2°3»

Johnson &. Matthey specpure) i s bepaal deur G,50 mg van elk

20 minute lank i n die pneumatiese f a s i l i t e i t

WZJÈÉER--1

te bestraal, en 1 uur
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lank na afkoeltye van 1 en 2 dae te tel.

Die ansuiwerhede gevind is

in Tabel 3-2 opgesom.

TABEL 3-1

•

0N5UIWERHEDE IN RIEDEL DE HAHN-KWART5P0EIER

Element.

Kansentrasie

La

2 dpm

Sb

0,15 dpm

Sc

0,1 dpm

Eu

0,9 dpm

TABEL

0N5UIWERHEDE

3-2

IN G A ^ ,

L A ^ ,

SM2(

(JOHNSON &. MATTHEY SPECPURE)

SOUT
Ga2O3
La

2°3
Sm
2°3

ONSUIWERHEID
Sm

KONSENTRASIE (dpm)

1 000

geen
La

1 000 dpm
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Aangesien die massa van die sout wat vir a l d r i e okaiede
bepaal i s ongeveer dieselfde i s , is die onsuiwerhede se effek
onbeduidend.

3.2.2.3.2 Menqmetodes vir

3.2.2.3.2.1

kwartspaeierstandaarde

Menqmetode v i r Pulverisette-meule

Die Pulverisette-meule (vervaardig deur Fritsch) bestaan u i t
'n agaatbal en vysel wat elektromagneties met 'n frekwensie van
50 Hz in

'n v e r t i k a l e r i g t i n g geskud word.

Die vibrasies word

na die bal oorgedra wat die stof in die vysel fynstatnp.

Benewens

die stampaksie het die bal ook 'n draaiaksie wat die monster deur
wrywing meng (Morrison 1972).
Verskeie eksperimente i s uitgevoer om te bepaal hoe doel=
treffend

die meule v i r aie meng van 'n poeierstandaard i s .

3.2.2.3.2.1.1

Homogeniteit van die standaard as 'n funksie van die
menqperiode

Die effek van die mengperiode op die homogeniteit van 'n
standaard i s ondersoek deur 0,55 mg La203 (B.D.H.) met 5,014 gm
kwartspoeier t e meng en monster van ± 50 mg na 1, 2, 3, 4, 6, 8,
10 en 12 uur t e neem.

Elke monster is tot 1 \ig geweeg, en in

politeenhouers ( 2 | mm x 5 mm 0) verseël.

Die houers i s in 'n groter

houer (2 cm hoog) opmekaar gestapel, en 5 minute lank in die pneuma=
tieao muis b e s t r a a l ,

terwyl die lang as van die houer p a r a l l e l -net

die reaktor loop. Na bestraling i s die houer amgedraai en weer
5 minute lank b e s t r a a l orn die invloed van 'n vloedgradiënt te
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verminder wat teenwoordig mag wees.

Die vloedgradiënt i s 0,8 .%

oor 2 cm.
Na 'n afkoelperiode van 12 uur, i s elke monster 30 tninute
lank in dieselfde p o s i s i e voor die detektor g e t e l .

Die Y-spektra

verkry, i s met behulp van die GELI-program op die rekenaar verwerk
en die disintegrasietentpo (D) v i r La i s vanaf die getal t e l l i n g s
g

min

bereken.

D. =

waar

D word u i t die volgende vergelyking verkry:

A.
x

A. = getal tellings/gm/min vir gamma-energie E.
s. = doeltreffendheid van die detektor
x
Clip

_ t3

xo

waar

E. = gamma-energie i n keV

V. = vertakkingsverhouding van

met energie E

D is v i r d i e 3 y - e n e r g i ë 815 keV (V = 0 , 2 4 ) , 4Q7 keV (V = 0 , 4 6 ) en
1 596 ,MB\I (V = 0 , 9 7 ) b e r e k e n . - 'n Geweegde gemiddelde G v i r D i s met
behulp van d i e volgende v e r g e l y k i n g v e r k r y .
3 D.
iii f2
i

waar

F = . S , -*=•
1 = 1 *£•

f. = statistiese foute op D^, verkry uit program GELI
D. = disintegrasietempo bereken vanaf energie E^
Die rRflultate verkry, is in Tabel 3-3 saamgevat.

Die geweegde

gemiddelde wat vir mengtye van 1 tot 10 uur verkry is, is na dié
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genormaliseer wat vir 'n mengtyd van 12 uur verkry is, en Figuur 3-1
is volgens die genormaliseerde tellings getrek.

DIE EFFEK VAN KENGIYD OP DIE H C N D G l N I I E n

VAN UNTAAN

(94 dpir)

IN KWARFSPOEIED

D SOOG bereden vanaf A by ener.jie
Mcntyd
1 596 keV

(JIJ keV
2

' 5 0 1"

1 ULir

1 323 * i , 0 0 %

1 462 x

2 •:<*!

1 368 i 1,04

1 466 * 2,50 Ü 1 439 i 1,03 *

t

seerde
tellings

4P6 kuV
1 426 £ 1,10 « 1 3S7 i 1,5 «
1 416 i 1,5 i

0,94?
0,901

1 371 i 1.01 %

1 424 + 2,56 %

1 447 £ 1,13 % 1 405 i 1,5 *

0,674

1 313

1 3B2 t 2,51 f

1 466 + 1,13 55 1 378 t. 1,1 18

0,355

;

1,07

ï

ft uur

1 344 £ 0,98 $

1 409 i 2.34 * 1 458 • 1,1' %

1 378 *. 1,5 S

0,555

S :.u.-

! 413 + 0 , 9 / S

1 435 i 2,27 S

1 474 £ 0,19 f

1 4 39 i 1,5 S

0,597

10 -,ur

1 4ü9 j . 0,99 S

1 447 i ?,20 ï

1 474 + 1,12 %

1 439 i 1,5 t

0,997

12 uur

1 413 i 1,00 5 1 .147 + ?,07 S

l 481 + 1,01 ï

1 443 *. 1,5 S

1

Hieruit hlyk dit dat die monster in die geval van 50 rng-monsters en
'n 1 antr-,ankonsentrasie van 9^ dpm, homogeen is nadat dit 8 uur lank
yrmaiiQ is.

3 .2.2.3,2.1.2

Homogeniteit as funksie van die massa van die
monster geneem

Die homogeniteit van 'n mengsel stowwe is afhanklik van die
w-nssa wat vir ontleding geneem is, en van die konsentrasie van die
alLiinen te daarin.
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FIGUUR 3-1
Dis effek van die tnengtyd op die homogeniteit van lantaan in
hsavtsDoei

Om te bepaal hoe die homogeniteit van lantaan in 'rt SiOgmatriks met massa verander, is 250 mg van die Si/La-standaard (vanaf
3.2.2.3.2.1) 15 minute lank in die pneumatiese muis bestraal.
Na 'n afkoeltyd van 12 uur is dit in verskillende massas verdeel,
wat almal in dieselfde posisie voor die detektor getel is.

Ten

einde die telstatistiek van al die monsters ongeveer te laat klop,
is hulle verskillende periodes lank getel, nl. vanaf 20 minute vir
die groter massas tot 2 uur vir die kleiner massas.
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Die piek met die beste telstatistiek, nl. die 486 keV-piek,
is vir die verwerking van resultate gebruik.

Die v-Spektra is met

behulp van die GELI-program verwerk, en die resultate verkry, is in
Tabel 3-4 saamgevat.

Die aantal tellings g"

min" wat vir die massas

21 mg tot 0,3 mg verkry is, is genormaliseer na dié verkry vir
37 mg, en Figuur 3-2 is volgens die genormaliseerde tellings getrek.

TABEL 3-4

DIE HOMOGENITEIT VAN LANTAAN AS 'N FUNKSIE
VAN DIE GEANALISEERDE MASSA VAN DIE MONSTER

Massa van
standaard
(mg)

Gemiddeld

Getal tellings
-1 . -1
g
min
by 486 keV

Genormaliseerde
tellings

37

4 306

,42 %

1.

21

4 377

,50 %

1,016

20

4 219

,4B #

o,979

IQ

4 296

,68 %

0,998

4

4 10B

^81 %

o,954

1

4 411 + 1,51 %

1,024

0,7

4 289

1,88 %

o,996

0,3

4 842

3,5

1,125

=

4 287 + 100

=

4 2B7 + 2,3

%
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Hieruit blyk dit dat die lantaan in die geval van massas bokant
1 mg homogeen in die kwartspoeier versprei is.
Die eksperiment is herhaal deur 'n multi-elementstanriaard van
La, (193 dpm), Sm (79 dpm) en Ga (126 dpm) in kwartspoeier te maak.
Die standaard-is ..ver-kry deur. 1,072 mg La p 0 , 0,436 mg Srn^O

en

0,803 mg Ga^O^ (Jolmaon & Matthey specpme) met 4,730 gm kwarts=
poeier 15 uur lank in die Pulverisette-meule te meng.
Die v-piek

va

" 486 keV is weer gebruik orn La reaultate te

evolueer, anngesien daar steuring op die 814 en 1 495 keV-pieke
plaasvind wat deur die y's afkomstig van Ga veroorsaak word.

Vir

Ga is die 833 keV-piek en vir Sm die 103 keV-piek vir verwerking vin
die resultate gebruik.

Die resultate is in Tabel 3-5 saamgevat;

die geniete aktiwiteite is weer eens na die i/an die monster met die
hoogste massa genormaliseer, en Figuur 3-3a, b, en c is volgens die
genormaliseerde aktiwiteite getrek.

DIE EFFEK VAN DIE (.EANALISEERBE KASSA VAN D U MONSTER OP DJE HnilUCENnf.IT
SAMARiliM EN GALLIUM

-1
Getal tellinus •J „in
Massa van
btandanrd
(mg)

314

VAN LANfAAN,

IN ' N KWARf5PüEI£RNATniKS

BK) k eV

Cenorm.

bv e netg ie

jfino rm

jenu:F..

l ü i I-et/

44,5

1 762 • 0, 94

1

1 082 i 1 ,2

1

11 6!ï * r , 2"

0 1

40,7

1 742 + 0, 30

0 ,9Ü9

1 HG3 + 1 ,3

0 ,930

11 ÜB5 i n .1--

ü S92

21,2

1 749 • 1, 24

0

993

l SC3 i 1 ,4

1,054

11 624 i 0

G

22,1

1 741 t 1, 15

0 960

1 1146 t 1 ,4

0 ,981

11 571 i 0 .^

0

991

u,n

1 701 » 1, 7

0 9«S

1 7Jf) i 3

D

0 .923

,D
11 219 ;_ -

0

"61

9,0

1 609 + 2, 3

0 959

1 74 7 x 2 5

0 ,9?0

10 83C x C

0

<i2h

3,1

1 782 • 2, 5

1 011

1

833 + 3 1

0

10 9S2 *. 1,i

1.0

1 715 + 4, 1

0

9T3

1

725 t 4 1

0 917

10 54 5 i 1 ,5

u.903

0 975

1

917 ± & 9

] 019

11 237 '± 7 ,2

D,962

0,

1 576 * 6 6

0 B92

10 5J'. x

1.7

1 71B + 3, 1

0,76

1

756 t 3, 5

J

.'!'•

,9

995

0, 940

0. 937
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FIGUUR 3-2

Die homogeniteit van lantaan in 'n Icoitaanstandaard met hdavtspoeier
as matriksmateriaal} as 'n funksie van die massa van die standaard
geanaliseer.
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Die homogeniteit van gallim in 'n mlti-elemnt
standaard
met kwartspoeier as matrïksmateriaal,aB 'n fwiksie van die
massa van die standaard geanaliaeer.
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Volgens Figuur 3-3 blyk dit dat La en 5m in die geval van
massas van 20 mg en hoer redelik homogeen in die standaard versprei
is.

Ga is homogeen versprei in die geval van massa van 40 mg en

meer.

3.2.2.3.2.1.3

Verdunning van monsters

Dit is gerieflik om van verdunnings van een standaard gebruik
te maak om naastenby dieselfde konsentrasie van elemente in die
monster en standaard te verkry.

Die effek van verdunning op

poeiers is bepaal deur 'n kwartspoeierstandaard met 1 000 dpm La
6 x en 36 x te verdun en te analiseer.
Die 6 x-verdunning is verkry deur 5,0016 g
1,0006 g

kwartspoeier met

van die oorspronklike standaard 12 uur lank in die

Pulverisette-meule te meng.

Drie 50 mg-monsters van die 6 x

verdunde standaard is tesame met 50 mg van die oorspronklike
standaard 20 minute lank in die pneumatiese muis bestraal, en
elke monster is 60 minute lank in dieselfde posisie voor die
detektor getel.

Die 36 x-verdunning is gemaak deur 1,0085 g

6 x verdunde standaard soos voorheen met 5,0127 g

van die

kwartspoeier te meng.

Drie 50 mg-monsters van dié standaard is tesame met 50 mg van die
6 x verdunde standaard bestraal en getel.
Die resultate is in Tabel 3-6 saamgevat.

3.2.2.3.2.2. Die meng van standaarde met 'n benattinqsmiddel
'n Homogene mengsel van verskillende poeiers kan verkry word
deur die poeiermengsel met 'n middel te benat waarin geen van die
stowwe oplos nie, en die pasta in 'n agaatv/ysel te meng. (De Lange 1956)

i?££f'7^''K!^^'^r^
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TABEL 3-6

5=

DIE EFFEK VAN VERDUNNING OP DIE K0N5ENTRASIE
EN HOMOGENITEIT VAN LANTAAN IN «N KWARTSPOEIERMATRIKS

Monsternr.

Verdunningsfaktor

Aktiwiteit by
4B6 keV

1

0

2

6,0

1 976 + , 5 t

3

6,0

1 9BB + , 5 %

4

6,0

1 980 + , 5 %

Gemiddelde a k t i w i t e i t van
d i e verdunde monsters

. 11 700 + ,5 %

LT.

1 9B1 + 0 , 3 %
6,0

2 973 + 1 %

. 6

36,0

4B7 + 1 %

7

36,Ü

4 7B + 1 %

e

36,0

489 + 1 %
485 + 1,2 %

Die eksperimentele verdunningsfaktore is soos volg:
5,91 vir die 6 maal verdunde monsters
36,72 vir die 36 maal verdunde monsters

Hierdie metode is gebruik om''n standaard te berei deur
0,971 mg G a ^ , 0,288 mg S m ^ en 1,420 mg La 2 0 3 met 5,104 g kwarts=
poeier in «n agaatvysel te meng.
gebruik.

Asetoon is as 'n benattingsmiddel

Daarna is die pasta onder 'n infrarooi lamp gedroog. Die

homogeniteit van die mengsel is getoets deur 250 mg poeier 10 minute
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lank i n d i e pneumatiese muis te bestraal en die aktiewe poeier i n
verskillende massas t e verdeel en te t s l , soos i n 3 . 2 . 2 . 3 . 2 . 1 be=
skryf.

Dieselfde pieke as i n 3 . 2 . 2 . 3 . 2 . 1 i s gebruik om die

resultate t e verwerk wat i n Tabel 3-7 opgesom word.

TABEL 3-7

DIE EFFEK VAN DIE MASSA VAN DIE MONSTER
DP DIE HOMOGENITEIT VAN GALLIUM, LANTAAN
EN 5AMARIUM I N DIE KWARTSPQEIERMATRIKS

Massa van
standaard
(mg)

Aktiwiteit
La (486 keV)

Ga (832keV)

Sm ( 103 keV)

± °.49

% 1 611 +

60,8

1 394 +

,77 % 4 3B8

46,0

1 418 +

,97 % 4 099 + D ,63 % 1 624 i 1,4 %

19,2

1 428 ± 1,5 %

5 412 + 0,87

20,0

1 470 + 1.4 *

4 0D3 £ 1,07

12,3

1 420 + 1,98 %

12,0

1 415 + 1,88 %

229 +

2,1 %

1 274 +

1,8 %

9 263 + 0,83

2,2 i

7

% 1 494 +
437 + 0,98 t 1 437 +
830 + 1,9 i 1 203 +
960 +
,84
657
±° %
% 1 354 +
386 + 36

2,1

5,72

1 389 + 2,47 % 4

5,23

1 386 + 1,05 %

3

K>

5

1 415 + 2

i1

1,2 #

%

3,£. Ia
2, 1

#

15

Uit die resultate blyk d i t dat nie alle elemente na 'n spesifieke
mengtyd ewe homogeen i n die 5iO2 versprei i s nie.

^^•^7^^^-'^^^:y^r^^^-ffv.p-r^^^^^^^^^

s=
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3.2.2.3.3.

Poeierstandaarde met aluminiuwoksied as matriks

s,
Aangesien A12O3 as 'n i o o n u i t r u i l e r kan optree (S. Churns 1966)
behoort d i t maantlik t e wees om hierdie eienskap te gebruik om
standaarde met aluminiumoksied as matriks te b e r e i .
Eksperimente om die adsorbsie van goud in geaktiveerde Al-CL
te bepaal, i s onder die volgende omstandrghede uitgevoer:
(i) Hoë chloriedkonsentrasie
Radioaktiewe goudspoorders i s gebruik om die adsorbsie van goud
op ^^2°3 k y v e r s k i l l e n d e pH's (vanaf pHl t o t pH5) te bepaal.

Die

vereiste pH i s verkry. deur'HCl by 100 ml water te voeg, en met 'n pH
meter te meet,

Die volgende reaksies vind moontlik plaas:

Au +++ + 4C1~ ö [AuCl 4 ]"

> Al-OH » A l + + OH"

Die AuCl. behoort dus op die A l + te adsorbeer.

Een milligram

goudspoorder is by 10 cm 3 HCl-oplossing met 'n bekende pH gevoeg
en 2 g Al_0_ (in suur vorm) is bygevoeg terwyl die mengsel aanhoudend
geroer is.

Nadat die mengsel 30 minute lank qeroer is, is dit

gefiltreer, met 10 cm 3 suur met dieselfde pH gewas en die
aktiwiteit van die A l 2 0 3 en die tiltraat is met «n stralingsmonitor
gemeet.

Daar is gevind dat ongeveer een vyftigste van die aktiwiteit

op die Al-O- agtergebly het.

Dit blyk dus dat baie min goud op die

AljO, adsorbeer,
(ii) Hoë OH'-konsentrasie
Goud vorm 'n kompleks tftAu(0H}4]" in basiese medium, en die

WÏ

' ' '-f :i J' , ] -AJ, - V

*"

5=
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kompleks is gebruik om die adsorbsie van goud op geaktiveerde Al 0
te bepaal.

'n Deel van die Al 2 O 3 is in die vorm Al-O" in die

basiese medium teenwoordig.
Die adsorbsie is bepaal deur 1 mg radioaktiewe HAuCl- in HC1
•p te los en 'n verdunde oplossing van KOH by te voeg totdat 'n pH
van 9 verkry is.

Die oplossing is geroer, 2 g Al-D- (in basiese

vorm) is bygevoeg, die mengsel is 30 tninute lank geroer en gefiltreer.
Die residu op die filtreerpapier is met 10 ml KDH-oplossing van pH 9
gewas, en die aktiwiteit van die filtraat en residu is gemeet.
Daar is gevind dat 60 % van die oorsponklike aktiwiteit op die
Al-O., teenwoordig was.
Om te bepaal hoe homogeen die goud op die Al-O., geadsorbeer
het,

is 300 mg van die poeier 5 minute lank in die pneumatiese

fasiliteit bestraal, en na 'n afkoeltyd van 2 dae in verskillende
massas verdeel en getel - kyk paragraaf 3.2.2.3.2.1.2

(ii).

Y-piek van 411 keV is gebruik om die resultate te evalueer.

Die
Die

aktiwiteit wat met behulp van die GELI-program verkry is, is in
Tabel 3-B opgesom.
Die groot verskille in die verkrygde waardes dui moontlik
daarop dat die goud nie op die Al-O, adsorbeer nie, maar waarskynlik
as bv. Au_0 in die basiese medium neerslaan.
Klaarblyklik kan hierdie metode nie sonder meer aangewend
word om 'n homogene goudpoeierstandaardte verkry nie.
Dit is egter wel moontlik om alkalimetale op geaktiveerde
A1 2 O 3 te adsorbeer en waarskynlik kan standaarde sodoende van huile
berei word.

"JS-JvP^f-^V^JP^f^??

"•
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TABEL

3-8
3=

BEPALING VAN DIE HOMOGENITEIT VAN <l\l AU/AL^-STANDAARD
AS «N FUNKSIE VAN DIE GEANALISEERDE MASSA VAN DIE STANDAARD

3.2.2.3.4

Massa van standaard
(mg)

Getal tellinqs/g~ min"
by 411 keV
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4 071 + 0,43 %

47

4 13 3 +0,52 %

13,3 •

1 844 + 1,15 %

13,2

4 069 + 0,83 %

6,0

9 502 +0,79 %

4,8

21 999 + 0,44 %

4,3

4 192 +. 1,53 %

3,3

29 027 + 0,60 t

2,2

4 202 + 1,76 %

1,4

4 423 + 2,16 %

Standaarde met oroaniese i o o n u i t r u i l e r s as cnatriks

Standaarde kan verkry word deur elemente homogeen op
organiese i o o n u i t r u i l e r s te absorbeer, (D. Leypunskaya 1975).
Ioonuitruilers i s egter higrookopies en 'n ukkurate bepalini, van
die massa van so «n standaard i s dus moeilik.

Verder kan ioon=

u i t r u i l e r s tydens lang bestralings ontbind, en gevolglik i s hullë
toepassing as tnatriksmateriaal beperk.
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3.2.2.4

Aluminiumleqerinqs as 5tandaarde

Aluminium is 'n geskikte rnatriksmateriaal vir neutronaktiveiings=
analise, aangesien dit in hoë reinheid verkry kan word en 'n lae
reaksiedeursnit vir termiese neutrone het.
dus baie gering.

Afskermingseffekte is

Tydens bestraling vind die volgende reaksies

plaas.

^'Al (n,Y)

Al (T^ = 2,27 minute, = 234 mb)

27

A 1 (n,p)

27

27

A 1 (n,a). 24I\|a '(T, = 15 uur, = 120 mb)

Mg

(T, = 9,5 minute, = 80 mb)

Die laaste twee reaksies vind met vinnige neutrone plaas.
Aluminiumlegerings word deur kommersiële firmas (bv. Reactor
Experiments en ATEC) in die vorm van aluminiumdraad bemark.

Hierdie

draad word gewoonlik vir vloedmetings gebruik.
Aangesien sommige elemente kristalle in die legerings kan
vorm (van Audenhove 1965) moet die homogeniteit van die legering
asook die konsentrasie van die bygevoegde element bevestig word
alvorens dit as 'n gerieflike mono-element-standaard gebruik kan
word.

3.2.2.4.1

Bepaling van die aoudkonsentrasie in 'n uoud-aluroinium=
legering

'n Standaardgoudoplossing is opgemaak deur 'n bekende massa
suiwer goud (99,99 %) in koningswater op te los en tot «n bekende
volume te verdun.

'n Porsie van hierdie oplossing is verdamp, asook
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'n porsie van 'n beskikbare

standaardgoudnplossing.

Die twee standaarde i s weerskante van 'n 50 mg-spiraal van die
legering in die pneumatiese muissisteem bestraal en getel.

Die

aktiwiteite van die twee standaarde was onderskeidelik B43.3 en
B47.Q t e l l i n g s per minuut per \ig Au.

Deur die gemiddelde waarde, n l .

844,7 tpm/ug Au te gebruik, i s die goudkonsentrasie in die legering
bereken en 'n waarde van 0,142 % i s verkry.

Die waarde verskil met

23 $ van die g e s e r t i f iseerde waarde van 0,11 % (Reactor Exp.).
voorafgaande eksperiment i s

In 'n

'n waarde van 0,13 % vir die legering

verkry.

3.2.2.4.2

Bepaling van die homogeniteit van die ooud-aluminiumlegering

8 lengtes van 10 cm elk is sekwensieel van 'n Au-Al-legering
draad met 'n deursnee van 0,5 mm (Reactor Experiments) afgesny en in
spiraalvorm g e d r a a i .

Die s p i r a l e i s opmekaar in 'n politeenkapsule

{2 cm x 1 cm 0) gestapel en in die posisie van minimum vloedgradiënt
in die pneumatiese muissisteem b e s t r a a l .

Die bestraling is in die

middel onderbreek en rJie kapsule omgedraai om die vloedgradiënt oor
die monsters so klein as moontlik te hou.

Na 'n afkoelperiode van

2 dae is die monsters almal in dieselfde posisie voor die detektor
pefcel by, 'n lae beaBttingstyd.

Om klein (+ 5 %) attenuasie-effekte

uit

te skakel, i s die monsters yetel deur die vlak van die spirale
parallel met die vink van die detektargesig Ie s t e l .

Sodoende is

die relatiewe foute in the meetprosedure sover moontlik beperk.
Die s t a t i s t i e s e
van

198

fout op die piekoppervlaktes van die 411 keV-piek

Au was ongeveer 0,1 %.

opgesom.

Die resultate verkry word in Tabel 3-9
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TABEL 3-9

DIE HOMOGENITEIT VAN GOUD IN 'N AU-AL-IEGERING

Monsternr.

Getal tellings
min~l |ig~l Au

1

2 619

2

2 472

3

2 252

4

2 528

5

2 4B4

6

?. 131

7

2 084

B

2 332

Gemiddelde getal tellings/min/ug Au = 2 363 + 8,2 %
Maksimum verskil tussen' waardes (nr 1 & 7) = 22 %

L.-ie van die spirale is in 2 cm-stukke opgesny en weer getel
om die homogeniteit oor korter lengtes na te gaan.

Aangesien van die

legering in die snyproses verlore gegaan het, is die som van die
aktiwiteite van die 5 stukke nie gelyk aan die oorspronklike
aktiwit.it van die spiraal nie.
opgesom.

Die resultate word in Tabel 3-10
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TABEL 3-10

DIE HOMOGENITEIT VAN GOUD IN 'N AU-AL-LEGERING

Monsternr.

Getal tellings
. min"

IA
B
C

D
5A

B
C

D
10A

B
C

D

Gemiddeld

[xg~ Au

2
2
2
2

360
415
361
38B

2
2
2
2

418
429
410
3B0

2 409 + 21 (+ 0.B7 %)

2
2
2
2

445
435
346
323

2 387 + 62 (+ 2,5 #)

2 386 + 22 (+ 0,95 %)

Dit blyk dat daar 'n kleiner variasie in Au-konsentrasie oor
korter stukkies is.

Die telstatistiek vir die 4.U keV-y piek van Au

was in alle gevalle beter as 0,15 %.
Ter bevestiging van die vorige resultate is die eksperiment
met sewe monsters herhaal.

Elke monster is twee keer getel en die

piekoppervlaktes as volg bepaal:
(i)
Ui)

met behulp van program GELI
deur die pieke met behulp van program PLOT te stip. 'n visuele
keuse van die basialyn te maak, en die getal tellings in die
kanale van die analiseerder te sommeer waar;.n die piek val.
Die gemiddelde van die twee waardes is as die ware oppervlakte
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van die piek geneem.

Die resultate word in Tabel 3-11 opgesotn.

TABEL 3-11

HOMOGENITEIT VAN GOUD IN 'N AU-AL-LEGERING

Getal tellings g~

min~

by 411 keV

Monstexnr.
1ste telling

2de telling

1

1-128

1 135

1 131

2

1 212

1 21B

1 215

3

1 151

1 154

1 153

4

1 161

1 186

1 174

5

1 149

• 1 154

1 152

6

1 010

1 019

1 014

7

1 09B

1 105

1 100

Gemiddelde

Gemiddelde 1 134 ± 5,6 #
Maksimum verskil (tussen nr 6 en nr 2) = 17,7 %

Hieruit blyk dat die Au-Al-legering wel nie-homogeen is en
dat die konsentrasie aangegee nie sonder meer aanvaar kan word
nie.

oOo
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HOOFSTUK IV

BEPALING VAN GALLIUM, LANTAAN EN 5AMARIUM
IN DIE NIMROC-5TAIMDAARDE

4. 1

Inleiding
IMeutronaktiveringsanalise is in hierdie ondersoek gebruik om

Ga, La en 5m in die IMIMROC-standaarde te bepaal.

Ga is tot dusver

slegs met X-straalfluoressensie bepaal, 5m is gladnie bepaal nie en
onsekerheid bestaan oor sekere van die La-waardes (Russell 1972).
'n Chemiese skeiding van Na was noodsaaklik om die verlangde
sensitiwiteit en akkuraatheid te verkry.

4.2

Eksperimentele Teqnieke

4 .2.1

Die oplos van geoloaiese monsters
Weens steuringsprobleme in neutronaktiveringsanalise kan sommige

elemente slegs akkuraat bepaal word nadat 'n chemiese skeiding uitge=
voer is.
oplos.

Dit is dus noodsaaklik om die monster kwantitatief te kan

Verskeie metodes kan gebruik word om die monster op te los,

onder andere:
(i)

Verhitting van die monster met 'n suur of mengsel van sure,. in
'n oop beker of onder druk in 'n bom.

(ii)

Smelting van die monster met bv. LiBO 2 of Na^O.,, waarna die

me nomogemtett van gaui/uan in •»
net kwaptspoeier as imtriksmateriaal,as 'n funksie van die
massa van die standaard geanaliseer.

12

mengsel in water opgelos word.

4.2.1.1

Verhitting van die monster met 'n suur of mengsel van sure

Die metode berus gewoonlik daarop dat die monster met een of
meer van die volgende sure verhit word:
H_PO. tesame met HF.

HC1, HNO.,, HC1O,, H p 5Q.,

Indien Si nie bepaal moet word nie, word die

mengsel gewoonlik tot ± 300 °C verhit, afgekoel en HC1 of HNG.,
bygevoeg.

Die nadeel van hierdie metode is dat die vlugtige

elemente (bv. B en As) kan verdamp.
Indien die verhitting met 'n mengsel van sure nie doeltreffend
is nie, of as vlugtige elemente bepaal moet word, kan die monster met
'n suur of kombinasie van sure in 'n bom verhit word.
waartoe die mengsel verhit word, wissel vanaf 140

Die temperatuur

C vir 'n bom met

teflonwande tot 600 °C vir 'n bom met plantinumwande.

4.2.1.2

Smelting van die monster met 'n sout

Die monster kan versmelt word deur dit met 'n geskikte sout
(bv. Na 2 C0 , N a 2 0 2 of LiBOg) tot ongeveer 800 °C te verhit.
die mengsel afgekoel het, kan dit in water opgelos word.

Nadat

Daar word

egter daarop gewys dat die sout (bv-Na^O^) wat saam met die monster
gesmelt word in sekere gevalle die skeiding kan beïnvloed, bv. dit
kan die ioonuitruilingskolom versadig wat vir die skeiding van Na
gebruik word.

4.2.1.3

Die oplos van WJMRDC-standaardrotse

Al die NlMROC-standaardrotse.is as volg opgelos:

100 mg van
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die bestraalde standaardrots is kwantitatief in 'n teflonbeker
oorgebring en 'n draer van die elemente wat bepaal moet word, is saam
met die volgende gekonsentreerde sure bygevoeg:
2 cm

H 3 PO 4 en lQcm

HF.

alle sure, behalwe die

2 cm 3 HNG , 6 c m 3 H C l ,

Die mengsel is op 'n warmplaat verhit totdat
afgedamp was (ongeveer 30D °C). Aange=

sien NIM D en WIM P nie volledig onder bierdie toestande opgelos het
nie, is 5 cm

gekonsentreerde HC1 en 3cm

gekonsentreerde HC1Q. by

die ingedampte monster gevoeg en die proses herhaal.

Na afdamping

is 8 cm 8N HC1 by al die monsters gevoeg en die natrium op 'n HAPkolom geadsorbeer (kyk paragraaf 4.2.2.3).
Eksperimente is uitgevoer om te bepaal of Ga, La en Sm
vervlugtig, of moontlik andersinds tydens die oplosproses verlore
raak.
•n Monster van Ga, La en 5m (200 |ig van elk) is 30 minute lank
bestraal, opgelos in 8I\I HC1 en in 3 porsies verdeel.

By elke porsie

is 0,5 cm van 'n 5 mg/cm Ga-, La- en Sm-draer bygevoeg en die
verskillende porsies is as volg behandel:

Porsie A is direk in 'n

3
3
25cm -poliëtileenhouer afgemeet, tot 20 cm verdun en getel.
Porsie B is in 'n teflonbeker afgemeet en gekonsentreerde HC1,
HN0 3 en H 3 P 0 4 (lcm 3 van elk) is saam met 'n draer bygevoeg.

Die

mengsel is drooggedamp tot net die H 3 PO 4 oorgebly het, dit is afgekoel
en kwantitatief met ongeveer 19 cm 3 BN HC1 in 'n 25 cm3-poliëtileenhouer
oorgebring.
Porsie C is op dieselfde wyse as-porsie B behandel, behalwe dat
10 cm3 45 % HF voor indamping bygevoeg is om te bepaal of vlugtigefluoriede van Ga, La en Sm vorm.

Die y spektra is met behulp van.

program GELI verwerk en die resultate in Tabel 4-1 opgesom.

^mm
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TABEL 4 - 1

D I E BEPALING VAN MDONTLIKE VERLIESE VAN
G A L L I U M , LANTAAN EN SAMARIUM TYDEN5
EKSPERIMENTELE WERK

Getal tellings g min -1
Ga (834 ,1 keV)

La (486,8 keV)

A

(5 ,03

x 104

4
(3,12 + 0,02) x 10

B

(5 ,07 ±D» 02) x 104
02) x 104
(5 ,32

4
(3 1B ± 0,02) x 10

C

+ °'02)

(3,17 + 0,02) x 10 4

± o.

5m (103,2 keV)
5
(1,832 + D.D04 ) X 10
5
(1,847 + 0,004 ) x 10
5
(1,850 + 0,004 ) x 10

Uit bestaande r e s u l t a t e blyk d i t dat daar geen verliese van Ga, La
en Sm tydens die oplosproses plaasvind n i e .

4.2.2

Die verwyderinq van natrium u i t

qeoloqiese monsters

Die meeste gealogiese en biologiese monsters bevat
hoë konsentrasie natrium,

'n b e t r e k l i k

'n element met 'n groot reaksiedeursnit

termiese neutrone(cr = 400 mb).

Die radioaktiewe Na (T| = 15 uur)

verval met

= 2 "54 keV) wat 'n hoë Compton-

'n hoë y-energie

agtergrond i n die

(E

y-spektrun) veroorsaak.

Die bepaling van verskeie

radioisotope met halveringstye van 15 uur en wat met laer

Y-energieë

as dié van Na v e r v a l , word deur dié agtergrond bemoeilik.
dus te verwyder word presieser
grens verlaag.

vir

Deur Na

resultate verkry en die waarnemings=

Figuur 4-1 en 4-2 i s grafiese voorstellings

spektra verkry van -n s i n t e t i e s e mengsel (vergeiyk paragraaf
voor en nadat die Na verwyder i s .

van die
4.2.2.4)
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4.2.2.1

Die verwyderinq van natrium uit

'n oplossing

Weens die hoë cplosbaarheid van die alkalimetale, kan dié
metale slegs doeltreffend

verwyder word deur van hulle adsorbsie op

'n ioonuitruiler gebruik te maak.

Die beste resultate is tot

dusver behaal deur gehidreerde antimoonpentoksied (HAP) te gebruik.
In 'n suurmedium adsorbeer slegs Na en in 'n mindere mate K en Ta,
terwyl a l l e ander elemente kwantitatief geëlueer kan word (Girardi
et al 1974).

Eksperimente is uitgevoer om die effek van die

konsentrasie van die suur waarmee die kolom geëlueer word op die
adsorbsie van die veTskillende elemente te bepaal.

4.2.2.2

Eksperimentele toestande vir die tel van die monsters en
verwerking van resultate

Die verskillende porsies van een eksperiment i s almal in
dieselfde posisie voor die detektor getel om foute weens geometxie=
verskille te verminder.

Waar die aktiwiteit van die porsies met

mekaar verskil het, i s die teltye so bepaal dat die statisfciese

fout

op die pieke van die elemente wat bepaal moes word by almal naasten=
by dieselfde was.
Alle bestralings i s in verseëlde poliëtileenhouers in die
pneumatiese f a s i l i t e i t

gedoen.

Die Y-piekoppervlaktes i s met behulp van programme PLOT en XFIT
bereken (bylae 1 ) .

Gerieflikheidshalwe is die waardes verkry

vanaf program GELI gebruik om die oppervlakte wat met behulp van
XFIT verkry i s , ten opsigte van verval, gewig van monster, en
besebtingstyd van detektor te korrigeer.
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Die 834 keV-piek van Ga, 487 keV-piek van La en 103 keV-piek
van 5m is vir die verwerking van resultate gebruik.

Die enigste

steuring wat gevind is, is die 837 keV-piek van Mn wat met die
B34 keV-piek van Ga oorvleuel.

Die pieke is suksesvol met behulp

van program XFIT geskei en die cmderskeie oppervlaktes bereken.

4.2.2.3

Bereiding van die HAP-ioonuitruilkolom

Ten einde alle fyn deeltjies te verwyder, is 5 g HAP (ver=
vaardig deur Carlo Erba, Italië) 5 keer met 20 cm
water gewas.

gedeïoniseerde

Twee gram van die gewaste HAP is in 'n glaskolom met

'n deursnit van 50 mm x 5 mm gepak.

Die kolom is eers met gede=

ioniseerde water gewas om alle oorblywende fyn deeltjies te verwyder
3
en daarna met lOcrn van die suur wat in die b etrokke skeiding gebruik
sou word.

4.2.2.4
c

Bepaling van die invloed van die suurkonsentrasie op die
skeidinqsdoeltreffendheid

In dié eksperitnent is van 'n sintetiese mengsel, wat
22 g Ma, 12 g K, 0,032 g Ga, 0,09 g La en 0,012 g Sm in 100 ml
water bevat gebruik gemaak.

Een cm

van die sintetiese

mengsel is drooggedamp en 20 minute lank bestraal.
3
periode van 15 uur is die monster in 8cm

Na 'n verval=

'

3

1 N HC1 opgelos, 1 cm draer

bevattende 5 mg/cm3 Ga, La en Sm is bygevoeg en in 5 porsies verdeel.
Een porsie is direk in 'n 25cm3-poliëtileenhouer afgemeet en tot
20cm3 verdun.

By elk van die ander porsies is 8cm

spesefieke normaliteit gevoeg.

HC1 van 'n

Elke oplossing is geroer en deur 'n

HAP-kolom (berei soos in paragraaf 4.2.2.3 beskryf) gegooi.

Elke
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porsie i s roet dieselfde normaliteit suur geëlueer waarmee d i t verdun
is,

en die eluaat i s i n 'n 25 cm -poliëtileenhouer opgevang.

Die

porsies i s getel en die data i s ooreenkoinstig i n paragraaf 4.2.2.2
verwerk.

Die resultate verkry i s in Tabel 4-2 opgesom.

I

"BEL 4-?
1

DIE EFFEK VAN DJE SCLT^m^KC'^EMFfliH Cl CIC AfijOFSÏC VAN w u . ï , . ' . A H I L H . ÜALLICC
LANlAfiS LN SAHAR1UK DP 'N GEHIDSEERDE ANTI''GO\feP\'TGKSIED-KGl.0H

aliteit
van die HU

•

C, stal

K fl
Standaard

cV)

Ka 1

(7 , 6 0 • J.OBI . 103
. 10 3

t e l l i ng-.

i.'p kev)

. D.02 1 » 10 1
Gi'i i otek

1 ° .a )

6 IU

U .60 i 0.02) » 1D3

711

72

(3.77

4 II

14 .0

34

13

(3,51 i

r.»«n pi.k

?0 l 7

i °.011
n

.C3I

5« (10 * keV)

L > 1 - 1:/ k t V )

J0 2

U,0£ i 0.01) « 10 1

(7 .10 i

? N

-1

a {6 i4 1. evl
<3.8

9 U

± 0.2 I . 1 0 '

„in

17.

JO

2
.7 ) , i n

1 0 .!

a
) • io

1
(ft, a t 1 " .r,j) . 1 0

t i . 790 > 0 ,C0') . 10*

i ° .03)

4
O , 7D0 . 0,00:1 . IC

10 3

(••.

10 3

1
('J, «r i o .c;l . 1D

( ] , ? 3 i 0 ,0J) • ID'

li. 5

30

1^. 13

. m'

i ° .02)

11. fliO i 0 .COS) . 10"
4
11. 170 .. 0 •CC«I • ! 0

I

Uit Tabel 4-2 blyk d i t dat adsorbsie van Ga, La en Sm nie
plaasvind by 'n HC1 konsentrasie van > 4 M n i e .

By hierdie

kansentrasie i s die adsorbsie van Na op die HAP » 100 % en dié
van K > 94 %.
Aangesien H-PO. i n die oplosproses van die NIMROC-standaarde
gebruik i s , i a die eksperiment herhaal deur dieselfde massa
sintetiese mengsel v i r dieselfde tyd te bestraal as wat i n
paragraaf 4.2.2.4 beskryf i s .

Die bestraalde mengsel i s i n 15 cm
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3
8 N HC1 opgelos, 1 cm draer bygevoeg en in 7 porsies verdeel. . Een
porsie is direk in 'n 25 cm -poliëtileenhouer afgemeet en tot 20 cm 3
verdun, terwyl die ander 6 porsies in teflonbekers afgemeet is.

gekDnsentreerde H„PO., 10 cm 3

Elk van laasgenoemde ses porsies is lcm
45 $-HF en lcm

gekonsentreerde HPJO3 gevoeg.

Dié ses porsies is

daarna gedroog totdat net die H.,PD. oorgebly het.
die porsies met 5 cm

By

Na afkoeling is

HC1 van 'n spesifieke normaliteit verdun, geskei

en soos tevore getel (paragraaf 4.2.2.2).

Die resultate verkry is

in Tabel 4-3 saamgevat.

DIE EFFCK VAN Bt£ S0UTSUUH-KDN5ENTRAS1E OP DIE ADSORBSIE VAN KAUUK, UArniüM, GAUIUM.
UNTAAIV EN SAMARIUM 11» 1EENW00RDI&HEID VAN 3N FOSFORSUUH, OP 'N GEhlDREERDE ANT1K0DN»
PEW0K5IED-K0L0M

Getal üllings c -1
vJfi

die

HC1
K

590

St
\? \i
10 N

630

eN
uH

S70

4 U

4'jQ

tl

ütitl

JBO

Ga (834 keV)

Ka (1 366 keV)

<l

4-

60

13.60 • o.o2) « ïcr

6

(1,35 • o.on > IQ

6
f,
6

050 .• 10
1.7 «

w!

190 * 10

m

3

5n UD3 keV)

La (487 koV)

3

67D £ 61

(1 .52 • 0.0S) « 10

390 • 1?

580 i 6

f] ,00 i 0,02) x 103

410 •. 12

(530 • 6

( J ,00 i 0.02) » 10

3
3

350 » 56

300 l 12

630 • 6

( 1 ,98 i 0.021 K 10

»00 i U

G60 » 6

(2 , 0 3 i 0,02) » 10

3
3

220 £ 10

300 ^ 1?

f)00 ,* 6

U .85 « 0,02) > 10

neen

100 < I J

610 jt C

( 2 ,00 » 0,1)2) « 1U

3

Uit bostaande tabel blyk d i t dat geen Ga, La of 5m in die
teenwoordigheid van 2M H3P04 geadsorbeer word n i e .

Die adsorbsie

van Na en K by 4 N beloop cnderskeidelik 99,4 % en 20 %.
inulle verdere eksperimente as elueermiddel gebruik.

8 N HC1 i s
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4

-2-3

Die bepaling van Ga, La en 5m in die NIMROC-standaardrotse

4.2.3.1

Standaarde

Stamoplossings wan ongeveer 1 mg/cm3 van Ga, La en Sm is berei
deur oksiede van die elemente (Johnson &. Matthey specpure) op 'n
mikroskaal (Sartorius 6 desimale syfers) akkuraat af te weeg en in
gekonsentreerde HNO^ op te los.

Die konsentrasies van die elemente

in die stamoplossings is ook met behulp van beskikbare vloeistof=
standaarde bepaal.

100 mm

van die stamoplossing en 100 mm van die

beskikbare standaard 'is vir elke element in polietileen-bestralings=
houers gedroog, en die ses houers is 30 minute lank saam bestraal.
Na 'n afkoelperiode van ongeveer 15 uur is elke houer 30 minute lank
getel en die resultate oorcenkomstig paragraaf 4.2.2.2 verwerk.
Die konsentragie (mg/cmj vir die verskillende eleraente wat afgeweeg
en met behulp van die beskikbare vloeistof standaarde behaal is, (jnet
behulp van ehemiese metodes gestandaardiseer) is in Tabel 4-4 opgesom.

TABEL 4-4

BEPALING VAN D I E K0N5ENTRA5IE5 VAN 'N GALLIUM-, LANTAAN- EN
5AMARIUM-STANDAARÜ

Konsentrasie van stamoplossing
in mg/cm
Element
Soos geweeg

Soos mbv bestaande
standaarde verkry

Ga

0,7421

0,7194

La

0.B565

0,7579

Sm

0,8634

0,8809

pillllKWIRr'Sr 7 «W!" f " T

w
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Aangesien d i e konsentrasie van die La-atamoplossing wat.volgens
die La 2 0 3 -gewig bereken en met behulp van die bestaande standaard
geanaliseer i s met 13 % v e r s k i l , i s dié stamoplossing met behulp
van poeierstandaarde geanaliseer.

Die standaarde i s voorberei

deur droë La 2 O 3 van 2 vervaardigers (Kach Light en Johnson &.
Hatthey) noukeurig op 'n mikroskaal af te weeg en saam met die
vloeistofstandaard te b e s t r a a l .

Die getal t e l l i n g s g " 1 min"
in" 1

wat v i r d i e 3 standaarde verkry i s , i s i n Tabel 4-5 opgesom.

TABEL 4-5

BEPALING VAN DIE KONSENTRASIE VAN 'N LANTAAN5TANDAARD

Standaard

Getal tellings g~
by 486 keV

min"

Stamoplossing

19,29 + 0,01) x 1 0 4

Koch Light

(9,39 + 0,01) x 10 4

Johnson &. Matthey

(9,26 + 0,01) x 10 4

Aangesien die verskille tussen die stamoplossing en die
poeierstandaarde minder as 1 $ beloop, kan afgelei word dat o'f
die konaentrasie van die beskikbare standaard foutief is, o'f die
sout (La 2 0.) wat vir die stamoplossing gebruik is nie suiwer La 2 O 3
is nie.

Die konaentrasie soos bereken vanaf die gewig sout geneem,

is vir alle verdere berekenings gebruik.
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Die standaard-byvoegingsmetode is gebruik om die konsentrasie
van Ga, La en 5m in die NIMROC-standaardrotse te bepaal.

4.2.3.2

Eksperimenteel

Vyf 100 tng-monsters is van elke standaard op 'n chemiese weeg=
skaal afgeweeg en by vier van die monsters is standaardoplossing met
•n mikropipet bygevoeg.

Daar is gepoog om 1 x, 1,5 x, 2 x en 3 x die

hoeveelheid van die element by te voeg wat bepaal moet word.
monsters is gedraag en al 5 verseël.

Die

Daarna is hulle na willekeur

in 'n pyp langs die lang as van 'n bestralingsmuis gestapel, en
30 minute lank bestraal.

Die effek van die vloedgradiënt (0,4 /J/cm)

is weglaatbaar klein aangesien die totale lengte van die vyf monsters
minder as 1,6 cm was.
Die monsters, is na 'n vervalperiode van ongeveer 15 uur opgelos
en oareenkomstig paragrawe 4.2.1.3 en 4.2.2.3 geskei.

Die eluate

is getel en die spektra is oareenkomstig paragraaf 4.2.2.2 verwerk.
Om akkurater oppervlaktes te verkry, is die monaters die volgende dag
weer getel en die gemiddelde waardes van die 2 tellings is gebruik om
die ragressielyn te bereken.

Geen fout is op hierdie gemiddelde

waardes bereken nie, aangesien dit nie sinvol in verdere berekenings
gebruik kan word nie.

Die resultate verkry, is in Tabel 4-8 opgesom

Om te bepaal of die verdunnings van die statnoplossings reg is,
en of daar tydens die oplos- en eluasieprosesse van die elemente
verlore geraak het is 40 mm 3 van elk van die stamoplossings en
lutr.m5 van elk van die verdunde oplossings terame met die 5 porsies van
NIH G bestraal en getel.

Die getal tellings Ug" 1 van die standaarde

en WIM G is in Tabel 4-6 opgesom.
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TABEL 4-6
TOETS VAN 'N VERDUNNING VAN 'N STANDAARD

—«*«•»
Getal tellings min"

ng

Standaard

Ga

4.2.3.3

La

Sm

Stamoplossing

223 + 1 145 +, 1

2 140 +, 3

Verdunning

250 + 6 140 + 3

2 115 + 17

NIM G

252

2 094

151

Berekening van die konsentrasie van Ga. La en 5m

Die helling van die regressielyn, x- en y-as afsnitte is met
behulp van program RLYN bepaal.

Die resultate is gebruik om die

konsenïrasies van Ga, La en Sm in die NJMfiOC-standaarde te bereken.
Die resultate verkry, ia in Tabel 4-6 opgesom, en Tabel 4-9 is 'n
vergelyking van die eksperimentele en gesertifiseerde waardes van
die elemente in die verskillendc NIMROC-standaarde.
Die tellings in Tabel 4-8 wat met 'n sterretjie (*) gemerk
is, is nie vir die bepaling van die regressielyn gebruik nie,
aangesien hulle buite 'n sekr-re limiet 1Ê wat vir dié eksperiment
bepaal is.

Die limiet is as volg bepaal:

Die x-waarde is a a korrek aanvaar en die y-waarde van die
punt is ooreenkomstig die volgende vergelyking bereken:

^^^'r?^rJW1-jyïi-'~'-!^r^.1^<;.^;yxf:ii¥fi-ir

li

84

y • = ax + b

waar a = helling van regressielyn sonder die afwykende punt,
b = y-assnypunt van regressielyn met helling a.

Die variansie van die y-waarde is bereken volgens:

variansie y 1 =

waar

(x'' -- xx )
y n

2

XX

x'

= x-waarde van punt y'

x

= gemiddelde van al die x-waardes, uitgesonderd x',

S v v = E x 2 - ((Ex) 2 /n),
XX

n
x

= a a n t a l waardes sonder d i é van die afwykende p u n t ,
2

Sy

= a l l e x-waardes behalwe x 1 ,
= (standaardafwyking op die h e l l i n g

Variansie in y'

=

2
(a))

S xx

Sy

Die standaardafwyking van y' nl 5y' is dus

Sy 1 = A/ariansie y'

,

Indien y' met meer as 3 Sy' van y verskil, kan die afwykende punt dus
met 'n 99,7 % sekerheidsgrens verwerp word.
•n Opsomming van die berekende waardes {vanaf program RLYN) en
eksperimentele waardes van die punt wat verwerp is, is in Tabel 4-7
saamgevat.
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TABEL 4 - 7

BEREKENDE EN EKSPERIMENTELE WAARDE5
VAN FUNTE VERWERP IN TABEL 4 - 0

Getal t e l l i n g s g~

Nimrocstandgard

min

Element

Sy'

Bareken
G
L

Stn

4
1 , 47 x 10

1 ,12 x 104

Ga

6, 92 x 1O

3

5 ,23 x 10

3

7, 76 x 1 0

3

6 ,03 x 10

3

4 , 06 x 1 0

3

3,00 x 10

3

La
Sm
La

N

50

120

3
3, 20 x 1 0

Sm

3 Sy'

Eksperimenteel

B6

258

129

388

74

222

121

363

110

30

41

124

2 , 2 4 x 1D 3

4-B(a)

KONSENTRAGIE VAN G A L L i U K ,

LANTAAN EN 5AHARIUH I N N I H G

0

2 ,10

0

T/O

0

1

TEllings
g" min~

Getal &jig
bygevaeg

Tellinijs
g" 1 min' 1

Getal pg
bygevoeg

5

La

Ga

fiyvoeijinijnr

x 10 3
J

1

2,97

1,43 x 10

8,57

3 ,34

x 10

2

4,45

1,02 x 1D3

12,90

3 ,56

xlOJ

3

5,94

2,24 x 10 3

17,10

tl

«

Mullinq van regiessielyn
'-/rfsnit
Kon -.entrasie (dpm)

?,9C x l O

8,'Jl

240 ^ 5 2
2,1
19

io

2

3

3

151 ± 2 , 1
13,7 t D,4
137 ±

,64 » 10 J
J
,97 x 10

25,70

4

Tsllin

Gel-' ! Mj
byyevoeg

3 , 73 X 1 0 3

0
1 73

7, 48 x

2 i9

J
5, jq,x 10

3 «
113

2 17U ..
1.6

.

16 t

1 , IC K

ic"

1 , 15 x

ie- 11

<Q

0,05
1
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TABEL 4-B(b)
KONSENTRASIE VAN GAILIUM, LANTAAN EN SAMRIUM IN NIM S

Ga

Byvoegingnr.

Getal ug
bygevoeg

La

Tel] ings
g"1

min"1

Getal ixq

Tellmgn

bygevaeg

g

0

0

270

0

1

1,16

600

e

2

2,23

770

3

Z.97

950
1,24 x ! D

• 4,45

4

Helling van regressie.'yn

3

Sm

Getal ug
bygevoeg

mi ^ 1

0

230

X

lü3

0,43

1,0) » 1 0 3

3

0,65

1,40 x 1D 3

71

57

1,16

Telling 5
g" min- 1

12 B5

1,73

X

10

17 10

2,26

X

103

0,86

i,e9 x 1 0 3

26 G

3,36

»

10"

1,30

2,52 x 1 0 3

220 i 4 .7

127 ± 0,9

>-ajafsnit [\ïc )

1,26 t 0 .09

0,5/1 + 0,06

Konsentrasie (dpm)

12,6 + 0 ,9

5,4

1 7B0 . 75
u.15 . 0,D4

± 0,6

1,5 . 'M

TABEL )-alcl
KONSENTRASIE UAN GALLILM, LANTAAN EN SAHARIUM IN NIH L

Byyoegingnr

'

Getül lig

Tellings
1
g* mir -

Getal tig
bygevoeg

5m

La

Ga

• bygcvoeg

Tellings

Geta

9 -1 min -

byysvoeg

0

0

1, 35 x 1 0 3

0

3 ,07

1

7.42

3 , 13 x 1 0 3

fl,57

5 ,10

2

11,10
14,60

3

Helling uan regiessielyn
*-asafsnit

(wg)

Knnsen trarji e (dpm)

5 , 02 x 1 0

3
3

5 , 23 x 10 *

22,30

4

4 , 24 x 10

3

252 i 9 , 0
5,35 + 0,53
54

5

5 ,Ü6

12,8i

25,71
152

1,4

25,4 i 0,9
2 5-1 •

1,032 x 10

10 3

0 43

1,653 x 10

10 J

0 Gb

2,494 x 1U

0 06

2,80? x 1 0

1 30

2.97S x 1 0

J
6 ,45 x 10
6 , 0 3 X 10 3 '

17,14

3

Tellings
-1 . -1

0

10
X

J

\"i

2 190 i 130
0,146 * 0,06
4,6 t 0,6

3

liï;

87

V.": &ALUUH LASÏAAN EK

Ga
•yvt?e jinqni

.

Cctei \i<*

La
reiiincs
g" 1 min" 1

bytjevoeg

Getal t»g
byqêvceg

Tellings
g ' 1 min"1

Ge*sl >i9
bygsvceg

Tellings
g" 1 „ i n " 1

0

0

5?0

0

120*

0

197

1

1,48

79D

0,34

130

0,35

1,19 * 10 3

2

2,23

1,11 x 1D3

0,51

150

0,52

1,63 x 10 3

2,97

3

0,66

2D0

0,69

2,22 x 1O3

3

1,02

270

1,04

Z,24 x I0 3 *

5

1,33 x IQ

4,45

i

helling van ranrescielyn
x-3r.nf!,nit (ug)

1,79 x 10
290 ± 21

220 t 15
0,23 i

1,54 ± . 0 , 3

KonLcntrasie (dpm)

2 SCO ^ 6a

0,06

0,060 i 0,01

2,3 + 0,6

15 + 3

D,i

*, C.l

TABEL 4-Ble)
K0NSENTRA51E VAN GALUUM, LftNTAAN EN 5AMARIUM IN NIK P

Sr.

La

Ga

Byvoeyingir.
Getal ug

Tellings

GetBl |ig

bygcvoeg

g'1 nin"1

bygevoeg

rellinn.5
n" 1 . i n " 1
36

Getal pg
bvgni/oeg
0

.

lellinga
- 1 min
. -1

B

95

0

140

0

1

1,48

560

0,34

100

0,35

972

2

2,22

740

0,51

140

0,52

1.40 , .O 3

3

3,96

1,00 x 103

0,69

160

0,69

1,?7 * 103

4

4,45

1,32 x IC 3

1,03

240

1,04

J,C3 x 1C J '

0

153 t 8,2

2 700 i 140

Helling van regressielyn

239 i 25

x-asafsnit ïpg)

Q,6 i 0,1

0,18 i 0,03

0,02 X P.° 2

g | 1

1,8 £ 0,3

D,2 *. D,2

<oti^entra3iu Cdpm)

I
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TABEL 4 - 3 ( f |
KCi«SEIïTfM5IE WN GALUL'N, LxHTAAN EM SAMRIJK I.".' P'!H D

Ga

La

Eyvoeqinynr.
b^gevoeg

5

1

Tal'in-g" 1 min" 1

y

g"1 m i n ' 1

bys svoeg

byge

-1 . - 1
Q mn

9

0

0

22

0

5

a

1

0,15

71

0 .17

25

0,

17

4J0

?

0.22

94

0 .26

3B

0,

26

6 70

3

0,30

114

0 .34

10

0, 35

4

0,45

14 7

0 .51

69

ü. 52

Helllnn vjn *E gressielyn
y-da.ifnnit

(|ig)

Korsentrasie (dpm)

128

277 i 14

26

943
1 302 x 10 3

2 500 t 100

Ï,B

0J13 + 0,02

C.04 + 0,01

0 ,01 _t 0,01

1,3 t 0,2

0,4 + 0,1

0 , 1 _. o - 1

OPSOMMING VAN DIE EK5PER1MENTELE EN GESERFIFISEEnDE
WAARDES VAN GALLSUH, LANTAAN EN SAMAR1UM I N DIE NI"BCC-5TANB«SRDE

Konsentra s l e i n rtpni
M1MRQC-

*

Eka seritnenteel
G
5

29

t 2

l ? ,6 + 0,9

Gebertifiseer Ettspecin-f ntcel
32
11

L

54

• 5

55

N

ia

± 1

19

P

*

D

i ,3 • D,2

+ 1

sn

La

Ge

137

^ 4

5,4 t 0,6
254

.t 9

2,3 i

Gesertifineer

Efcsp ar inen teal

100

16

70

1

170

i o ,5
,5

i

e, 6 i

u ,4
u

3

0 ,6
0

,2 i.

0

, 1 i 0, 1

13

1,8 i

0,3

<3

0,4 i

0,1

<3

« 0, 1
u

1

20
-_

,6

0,6

4

üeueitifxseer

,2

"

1
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Die doel van die verhandeling was om verskeie faktore te
andersoek wat die akkuraatheid en presisie van ontledings van geolo=
giese materiaal met neutronaktiveringsanalise kan beïnvloed, en om
moontlike Qplossings aan te bied.

Die resultate van hierdie

ondsrsoek is gebruik om 'n akkurate bepaling van gallium, lantaan
en samarium in die geologlecje NIMROC-standaarde uit te voer.
Die invloed van moontlike besmetting tydens monstervoorbereiding
is ondersoek deur kwartspoeier in die chroomstaal-swaaimeule te
verpoeier wat dikwels vir die verpoeiering van rotsmonsters gebruik
word en die bemetting te bepaal.

Die resultate toon dat die

monster wat in die meule verpoeier word met kobalt, yster, chroom
en wolfram besmet word.

Hierdie elemente kan dus nie akkuraat in

die monster bepaal word nie.

'n Moontlike oplossing is om die

rotsmonsters in 'n agaatmeule te verpoeier.

Verder is daarop

gewys dat die bestralingshouer (bv. kwarts) elemente (bv. As, Au,
Br, Co, Fe, La, Na, 5b)

kan bevat wat in die monster bepaal moet

word, en dat sodanige onsuiwerhede die akkuraatheid van die bepaling
var. die elemente in die monster kan benadeel.

Die probleem kan

oorbrug word deur die monster na bestraling in 'n onbestraalde
hoüer oor te bring.
Dit is dikwels gerieflik om verskeie monsters en standaarde
tesarne te bestraal.

Die monsters kan dan etlike millimeter van
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mekaar en van die standaarde verwyder wees.

'n Vloedgradiënt, in die

bestralingsposisie kan dan die presisie en akkuraatheid van die
analises beïnvloed.

Die vloedgradiënt in dis pneumatiese muis=

stelsel is bepaal, en 'n gradiënt van 0,54 % per millimeter in die
horisontale rigting en 0,04 % per millimeter in die vertikale rigting
is gevind.

Vir hoëpresisie-analises moet die monsters dus met behulp

van 'n vertikale posisioneerder opmekaar gestapel word en moet
die geometriese afmetings van die monster so klein as moontlik wees.
Vloedgradiënte kan ook met behulp van vloedmonitors gekorrigeer word.
Die invloed van moontlike klein verskille in die onderlinge
posisie van die verskillende monsters voor die detektor van die yspektrometer op die aktiwiteitsmetings is nagegaan.

Uit die

ondersoek blyk dat die persentasie fout per millimeter verplasing
in die aksiale rigting (d.w.s. verplasing loodreg met die detektor=
gesig) kleiner word hoe verder die monster vanaf die detektor
verwyder is.

Die persentasie fout per millimeter verplasing in die

radiale rigting

(d.w.s. verplasing parallel met die detektorgesig)

neem toe hoe verder die monster vanaf die middelpunt van die
detektor verwyder word.

Hierdie effek is net vir klein verplasings

(0 tot ongeveer 4 cm) in 'n radiale rigting nagegaan, en daar is
gevind dat die effek afneem hoe verder weg die monster (in 'n
aksials rigting) van die detektor getel word.
Die effek van verskillende monstergroottes op die gemete
aktiwiteit is ook nagegaan en daar is gevind dat die persentasie
fout in die gemete aktiwiteit per millimeter verskil in die hoogte
van die monster, groter is in die geval van groot monsters as
kleineres.

Die effek neem egter ook af hoe verder die monster van

die detektor verwyder is.

Hieruit kan afgelei word dat ten einde presiese resultate te
verkry, die monster in die aksiale rigting so ver as moonlik van die
dstektor en in die radiale rigting so na as moontlik aan die middel=
punt van die detektor getel moet word.

Die afmetings van die

monsters en standaarde moet so klein aa moontlik en so na as moontlik
aan mekaar wees.

Indien die geometrie verskil, kan die grootte

van

die foute ooreenkomstig die krommes (Figuur 2-10) bepaal word.
Die verskillende tipes beskikbare standaarde vir geologiese
analises is geëvalueer en die onderskeie voordele en tekortkominge
aangedui.
gesoek.

Daar is ook na moontlike geskikte sintetiese standaarde
Seker die mees algemene tape sintetiese standaard is

vloeistofstandaards.

Nadele van hierdie standaard is dat nie alle

stowwe mengbaar is nie en dat die elemente in die standaard 'n kors
üf bollatjie vorm indien dit ingedamp word.

'n Hoë konsentrasie

van elemente met 'n hoë reaksiedeursnit vir termiese neutrone in die
kors, kan aanleiding tot selfabsorbsie gee.
Dm hierdie probleme die hoof te bied, is voorts probeer om
standaarde te maak deur bekende hoeveelhede van die verlangde elemente
met kwartspoeier te meng.

Redelike sukses is daarmee behaal, maar

die'homogeniteit van sommige elemente, veral die in die lae
konsentrasiegebied was nog nie na wense nie.

Die tnoontlikheid

van adsorbsie van goud op Al-O, is nagegaan maar was nie suksesvol
nie.
Die ondervinding wat met voorafgaande studie opgedoen is, is
toegepas om gallium, lantaan en sarnarium in die NIMROC-standaarde
te bepaal.

Daar is op hierdie elemente besluit omdat gallium tot

dusver nog net met X-straalfluoressensie bepaal is, omdat geen
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waardes vir samarium beskikbaar is nie, en daar onsekerheid oor
sekere van die lantaanwaardes bestaan.

Om die verlangde sensitiwiteit

en akkuraatheid te verkry, moes natrium deur 'n chemiese skeiding
verwyder word.
Vir die chemiese skeiding van elemente in geologiese materiaal
is dit noodsaaklik dat die monster kwantitatief opgelos word, en dat
geen een van die elemente wat bepaal moet word tydens die oplosproses
verlore gaan nie.

Verskeie metades vir die oplos van die IMIMROC-

stanclaarde is nagegaan, en daar is gevind dat al die standaarde in
'n mengsel van verhitte sure opgelos kan word.

Eeen verliese van

die gallium, lantaan en samarium kon tydens die oplosproses waarge=
neem word nie, mits draers van die betrokke elemente bygevoeg is en
die finale konsentrasie van die onderskeie elemente in die oplossing
dus ongeveer 50 |ig per cm

was.

Die chemiese skeiding van natrium en kalium met behulp van 'n
gehicl.reerde antimoonpentoksied-kolom is ondersoeit en die optimum
toestande is vasgestel.

Daar is gevind dat 99 % van die natrium en

20 % van die kalium van 'n sintetiese oplossing op die kolom
geadsorbeex word, terwyl gallium, lantaan en samarium kwantitatief
geëlueer kan word.
Die standaardaddisiemetode is gebruik om akkurate antwoorde
te verkry, asook
ontleding.

'n meer betroubare aanduiding van die fout op die

Die eksper.imentele waardes vergelyk in die meeste gevalle

goed met die gesertifiseerde waardes, behalwe in die geval van NIM S,
waar die eksperimentele en gesertifiseerde waardes van lantasn met
ongeveer 'n faktor 10 verskil.

Verdere eksperimente dui daarop

dat die gesertifiseerde waarde moontlik verkeerd is, of dat lantaan
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bais onhonogeen i n die standaard versprei i s .
Vanuit

die kwantitatiewe bepaling van die foute wat met sekere

geometrieverskille,

monptervoorbereiding en bestraling gepaard gaan,

kan riglyne vasgestel word v i r
akkuraatheid-bepalings
al< bivrcringsanalise.
nuwe rroontlikhede v i r
daarue.

die beplanning en uitvoer van hnë-

van sekere element deur middel van neutron=

Die bereiding van sintetiese

standaarde bied

die verkryging van geskikte geologiese stan=

Die ontleding van die NIMROC-standaarde dra by t o t die stan=

daardisering van dié standaarde, wat van basiese belang in geologiese
analises

is.

0O0
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BYLAE

I

REKENAARPROGRAMME

Die k o m p l e k s e s p e k t r a en g r o o t hoeveslhede data wat v e r w e r k
moet word by multi-element neutronaktiveringsanalise, vereis dat 'n
rekenaar v i r

die verwerking van die resultate gebruik word.

'n Kort

beskrywing van die programme (Brits 1975) wat in hierdie tesis v i r
die verwerking van die resultate gebruik i s ,
GELI:
Die program GELI word gebruik om pieke in 'n y-spektrum te vind,
identifiseer en hulle oppervlaktes te bepaal.

Die program bring

verder korreksies aan v i r die gewig manster geneem, vervaltyd, teltyd
en besett-ingstyd van die detektor.
tellings g~

min"

Die resultate word aangegee as

by vervalperiode = 0 v i r die verskillende

isotope.
Ï

PLOT:
Deur middel van program PLOT kan 'n visuele beeld van die
tsllings i n 60 kanale v/erkry word.

Die program word gewoonlik

gefa'ruik om waardes v i r die agtergrond en posisie van die pieke
vir

verdere verwerking deur program XFIT te kry.

XFIT:
Met behulp van hierdie program kan piekoppervlaktes bereken word,
en oorvleuelende pieke geskei word.
volgens eie keuse gekonstrueer.

Die basislyn van 'n piek word

Dit bied die voordeel dat die

gemiddelde van die tellings in 'n aantal kanale voor, en die
gemiddelde van die tellings in 'n aantal kanale na die piek vir
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konstruksie van die basislyn geneem kan word, en nie net d i e .
draaipunte van die piek soos i n program OELI nie.
neem dat a l l e

y— pieke

Deur aan te

'n Gauss-vorm het, skei die program

uorvleuelende pieke en bepaal die onderskeie oppervlaktes,
mits die p o s i s i e

(kanaalnommers)

van dis pieke bekend i s .

J

van die maksimd en die basislyn

MF
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VS

By neutronaktiveringsanalise is die presisie en akkuraatheid
van resultate in die literatuur dikwels mislsidend, aangesien slegs
die statistiese foute in ag geneem word wat die meting van radio=
aktiwiteit vergesel.

Verakeie ander faktore kan egter ook die presisie

en akkuraatheid beïnvloed.

m

Daar is gevind dat 'n geologiese monster

met die konstruksiemateriaal van die meule besmet word waarin dit
verpoeier word.

Verskeie geometrieverskille wat moontlik 'n rol

kan speel, is ook ondersoek.

Onsuiwerhede in die bestralingshouers

beïnvloed die bepaling van sommige elemente in die monsters, en die
smetstowwe in kwartsbestralin-jsbuise is bepaal.

Die vloedgradiënte

is gemeet wat die relatiewe aktiwiteite van die monsters en standaarde
kan affekteer.
Geskikte standaarde is nodig om akkurate analises van geologiese
materiaal te verseker.

Beskikbare natuurlike standaarde is krities

geëvalueer en verskeie tnetodes is ondersoek waarvolgens sintetiese
standaarde berei kan word.

IS

II
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By die NIMROC-standaarde bestaan de r onsekerheid oor die
gesertifiseerde waardes van gallium, lantaan en samarium.

Hierdie

elcmente i s akkuraat in die standaarde bepaal deur die kennis te gebruik
wat uit die voorafgaande werk opgedoen i s .
is vir die bepalings

Die standaardaddisiemetode

gebruik.

Ten einde hierdie elemente akkuraat deur middel van neutron=
aktiveringsanalise te bepaal, moes natrium eers verwyder word.

Ma

bestraling i s die monster met 'n mengsel van sure opgelos en die
nabrium op 'n gehidreerde antimoonpentoksiedkolom uit die oplossing
geadsorbeer.

6a-, La- en Sm-aktiwiteite is deur middel van

presisie-y-spektrometrie

gemeet.
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Neutron Activation Analysis of Geological Material

Gerhardus Johannes Greeff

Supervisor of Studies:

Dsgree:

Professor C.J. Liebenberg
Department of Chemistry
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M.Sc. A n a l y t i c a l Chemistry.

In neutron activation analysis the precision and accuracy of
results in the l i t e r a t u r e are often misleading, since only the
s t a t i s t i c a l errors which accompany the measuring of radioactivity
are taken into consideration.

Several other factors can, however,

also influence precision and accuracy.

I t was found that a

geological sample was contaminated with the construction material
of the m i l l

in which i t

had been pulverised.

Several geometrical

differences which could possibly play a role were also investigated.
Impurities i n the i r r a d i a t i o n containers affect the determination of
some elements in the samples;

the contamination materials in quartz

irradiation tubes were determined.

The flux gradients which may

effect the r e l a t i v e a c t i v i t i e s of the samples and standards were
measured.

1D2

Suitable standards are necessary to ensure accurate analyses
of geological material.

Available natural standards were critically

evaluated and several methods were investigated by which synthetic
standards may be prepared.
With th.e WIMROC standards there is uncertainty as to the
certified values of gallium, lanthanum and samarium.

These elements

were accurately determined in the standards by using the knowledge
obtained from the preceding work.

The standard addition method

was used for the determinations.
In order to accurately determine these elements by means of
neutron activation analysis, sodium first had to be removed.

After

irradiation the sample was dissolved in a mixture of acids and the
sodium adsorbed from the solution on a hydrated antimony pentoxide
column.

Gallium, lanthanum and samarium activities were measured

hy means of precision Y-

