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Ռենտգենառադիոմետրական մեթոդով բնական տեղադրման պայման-
ներում հանքանյութի նմուշարկման ժամանակ տարակազմության ազդեցու-
թյունը հաշվի առնող Tx կառուցվածքային գործակիցը կախված է հանքանյութի 
պարունակությունից և չափերից, միջավայրում նրանց բաշխման ձևերից, ներ-
փակող ապարների էֆեկտիվ ատոմական համարներից և կիրառվող առաջ-
նային ռադիոակտիվ աղբյուրի էներգիայի մեծությունից: Նշված գործոնները, 
բացի առաջնային ռադիոակտիվ աղբյուրի էներգիայից, չկարգավորվող են, հե-
տևաբար այդ էֆեկտի նվազեցման խնդիրը փորձել ենք լուծել առաջնային 
ռադիոակտիվ աղբյուրի էներգիայի մեծության ընտրությամբ: 

Հոդվածում բերվում է բանաձև աղբյուրի օպտիմալ էներգիայի մեծության 
հաշվման համար և առաջարկվում է այդ էներգիան գործնականում ստանալու 
համար օգտագործել Am-241 իզոտոպը` նրա հետ կիրառելով համապատաս-
խան ճառագայթիչներ (թիրախներ):   

 

Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման, հետախուզման և ար-
դյունահանման ժամանակ հանքանյութում օգտակար էլեմենտների պարունա-
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կության որոշումը հիմնականում կատարվում է թանկարժեք և դանդաղ երկրա-
բանական մեթոդներով` քիմիական անալիզի կիրառմամբ: Սակայն հանքա-
վայրի հետախուզման ու մշակման աշխատանքներն օպերատիվ ղեկավարելու 
համար անհրաժեշտ են նոր, ավելի արագ և էժան մեթոդներ: Ժողովրդատնտե-
սական կարևորագույն այդ խնդրի լուծման համար հեռանկարային են միջու-
կային երկրաֆիզիկական մեթոդները, մասնավորապես ռենտգենառադիոմետ-
րական մեթոդը (ՌՌՄ), որը հիմնված է էլեմենտների բնութագրիչ ռենտգենյան 
ճառագայթների գրգռման և գրանցման վրա: Այս մեթոդի կարևոր առանձնա-
հատկություններից է օգտակար էլեմենտների պարունակությունների որոշումը 
բնական տեղադրման պայմաններում` հանքային զանգվածում, մերկացում-
ներում, հորատանցքերում, կերներում, լեռնային փորվածքներում և այլն: Նշված 
օբյեկտներում հանքային միներալիզացիան հիմնականում բաշխված է բնիկ-
ների, ներփակումների, երակների և բաշխման այլ ձևերով, այսինքն՝ բնական 
հանքանյութը ներկայացնում է անհամասեռ, տարակազմ միջավայր: 

ՌՌՄ-ով տարակազմ հանքանյութի նմուշարկման ժամանակ չափման 
արդյունքների վրա էական ազդեցություն է թողնում, այսպես կոչված, տարա-
կազմության էֆեկտը, որը հաշվի է առնվում ստրուկտուրային Tx գործակցի 
միջոցով [3, 4, 5]: 

Ստրուկտուրային գործակցի մեծությունը կախված է հանքանյութի պա-
րունակությունից, նրա հատիկների չափերից և միջավայրում նրանց բաշխման 
ձևերից (օրենքներից), ներփակող ապարների էֆեկտիվ ատոմական համար-
ներից, ինչպես նաև կիրառվող առաջնային ռադիոակտիվ աղբյուրի էներգիայի 
մեծությունից: 

Բնական պայմաններում չափումներ կատարելու ժամանակ տարակազ-
մությունը պայմանավորող նշված գործոնները չկարգավորվող են, այսինքն՝ 
ներկայանում են իրենց բնական արժեքներով: Միակ գործոնը, որը կարելի է 
փոփոխության ենթարկել, կիրառվող ռադիոակտիվ աղբյուրի էներգիան է: 
Հետևաբար տարակազմության էֆեկտի ազդեցության նվազեցման (կամ 
վերացման) խնդիրը փորձել ենք լուծել առաջնային ռադիոակտիվ աղբյուրի 
էներգիայի մեծության ընտրությամբ: 

Տարակազմության ազդեցությունը հաշվի առնող Tx գործակցի մեծու-
թյունը որքան շատ է տարբերվում 1-ից, այնքան մեծ է նրա ազդեցությունը, իսկ 
այդ էֆեկտի բացակայության ժամանակ նրա արժեքը ձգտում է մեկի: Հետևա-
բար, առաջնային ռադիոակտիվ աղբյուրի էներգիայի օպտիմալ մեծությունը 
որոնելու ենք՝ ելնելով Tx=1 պայմանից: 
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Անհամասեռությունների բինոմալ բաշխմամբ խոշորահատիկ, տարա-
կազմ հանքանյութի համար կառուցվածքային Tx գործակիցը հաշվարկվում է 
հետևյալ բանաձևով [5]. 

T = × ( )
( ) ( )( )

,                                   (1) 

որտեղ q – որոշվող էլեմենտի պարունակությունն է, μ – թուլացման գծային 
գործակիցները առաջնային (j) և բնութագրիչ (x) ճառագայթների համար հան-
քային միջավայրում (A) և պարփակող ապարներում (H), ρA – հանքահատիկ-
ների խտությունը, D – հանքահատիկների չափերը: 

D = h =
2

ρ μ + μ
 

Արտահայտելով թուլացման գծային գործակիցները միջավայրի ատո-
մական Z համարով և համապատասխան ճառագայթի ալիքի λ երկարությամբ 
[1] μ = K × Z , × λ  բանաձևով, ինչպես նաև հանքահատիկների չափերի 
համար սահմանափակվելով միջավայրում ճառագայթների թափանցման 
խորությամբ` Tx–ի համար (1) արտահայտությունից կստանանք. 

T = эф
, ( )
, × ×

× ( )
( ) ×( )

,                           (2) 

որտեղ ρH-ը պարփակող ապարների խտությունն է, իսկ Zэф-ը միջավայրի 
էֆեկտիվ ատոմական համարն է, որը որոշվում է հետևյալ բանաձևով. 

푍эф = 푞푍 + (1 − 푞)푍
3

: 

Անցում կատարելով ճառագայթի ալիքի երկարությունից նրա էներգիա-
յին λ=12,38/E հայտնի արտահայտությամբ [1]՝ Tx– ի համար (2) արտա-
հայտությունը կընդունի հետևյալ տեսքը. 

푇 = эф
, ( )
, ×

× ( )
( ) ×( )

,                                      (3) 

որտեղ Ej – առաջնային ռադիոակտիվ աղբյուրի էներգիան է, իսկ  Ex-ը` որոշվող 
էլեմենտի բնութագրիչ ճառագայթի էներգիան:  

Tx=1 պայմանից, որի դեպքում տարակազմության ազդեցությունն էապես 
փոքրանում է (կամ վերանում է), (3) արտահայտությունից առաջնային ռադիո-
ակտիվ աղբյուրի Ej էներգիայի համար կստանանք հետևյալ արտահայտու-
թյունը: 

퐸 = 퐸 2푞(
эф
) , × [1 − ×

( )
]                                      (4) 
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Այս արտահայտությունը հնարավորություն է տալիս տարակազմ միջա-
վայրում այս կամ այն կոնկրետ էլեմենտի ռենտգենառադիոմետրական նմու-
շարկման ժամանակ հաշվելու առաջնային ռադիոակտիվ աղբյուրի էներգիայի 
մեծությունը: Սակայն տեսական և գործնական տեսակետից նպատակահար-
մար է օգտագործել ոչ թե առաջնային էներգիայի բացարձակ մեծությունը, այլ 
նրա հարաբերությունը որոշվող էլեմենտի կլանման K-եզրի EK էներգիային: 
Հաշվի առնելով նաև այն, որ մետաղների մեծ մասի մոտ EK≈1,12Ex, (4) արտա-
հայտությունը կընդունի հետևյալ տեսքը. 

= 0,9 2푞(
эф
) , × [1 − ×

ln(1−q)
]        (5) 

Այս արտահայտությունով կատարված տեսական հաշվարկների ար-
դյունքները ներկայացված են նկ. 1-ում: 

Նկարից հստակ երևում է, որ Ej/EK հարաբերությունն այնքան մեծ է, 
որքան իրարից շատ են տարբերվում որոշվող էլեմենտի (ZA) և լցուկի (ZH) 
ատոմական համարները: 

Այսպես, օրինակ, ZH=25 ատոմական համար ունեցող տարակազմ միջա-
վայրում մոլիբդենի որոշման համար օպտիմալ է այն ռադիոակտիվ աղբյուրը, 
որի էներգիան 2 անգամ գերազանցում է մոլիբդենի K-եզրի էներգիան, իսկ 
ZH=13-ի դեպքում` 3 անգամ: 
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Ասվածից երևում է, որ նմուշարկման այս կամ այն կոնկրետ խնդիրը 
լուծելու ժամանակ անհրաժեշտություն կառաջանա ունենալ նաև համապա-
տասխան էներգիաներով ռադիոակտիվ աղբյուրներ: Գոյություն ունեցող (այժմ 
արտադրվող) ռադիոակտիվ աղբյուրներով թերևս հնարավոր է ապահովել 
պահանջվող էներգիաները, սակայն, պարզ է, այդ ամբողջն ունենալը տնտեսա-
պես արդյունավետ լինել չի կարող: 

Այս հարցի լուծումը մենք տեսնում ենք ռենտգենառադիոմետրական 
նմուշարկման ժամանակ չափող սարքերում մեկ հիմնական ռադիոակտիվ աղ-
բյուրի հետ երկրորդական տարբեր ճառագայթիչների (թիրախների) կիրառման 
մեջ: Որպես հիմնական ռադիոակտիվ աղբյուր՝ առաջարկում ենք օգտագործել 
Am-241 իզոտոպը: Առաջնային սպեկտրում լավ արտահայտված 60 կէվ էներ-
գիայով ֆոտոնների ինտենսիվ հոսքը և կիսատրոհման T1/2=460 տարի պար-
բերությունը, երկրորդային ճառագայթիչների հետ կիրառելով, նրան դարձնում 
են էֆեկտիվ և, այսպես ասված, «հավերժ»: 

Երկրորդական ճառագայթիչի (թիրախ) ընտրման ժամանակ լուսածոր-
ման մաքուր սպեկտր ստանալու համար նրա գրգռման K-եզրի էներգիան պետք 
է 2-2,5 անգամ փոքր լինի առաջնային աղբյուրի էներգիայից [2]: Ըստ այդ 

Նկ. 1. Ռադիոակտիվ աղբյուրի առաջնային և որոշվող էլեմենտի K-կլանման եզրի 
էներգիաների հարաբերության (Ej/EK) կախվածությունը որոշվող էլեմենտի ատոմական 
(ZA) համարից տարբեր միջավայրերում (ZH) և տարբեր պարունակությունների (q) 
դեպքում. q (%)` 1-1; 2-5; 3-10; 4-20; 5-30; 6-50: 
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պայմանի և վերը նշված բանաձևով հաշված ճառագայթիչից ստացվող էներ-
գիայի պահանջվող մեծության՝ պղնձի և մոլիբդենի նմուշարկման համար Am-
241-ի հետ որպես թիրախներ նպատակահարմար է կիրառել հետևյալ էլեմենտ-
ները (աղյուսակ 1): 

Am-241 առաջնային ռադիոակտիվ աղբյուրի հետ առաջարկվող 
ճառագայթիչ էլեմետները (թիրախները) 

Աղյուսակ 1 
Նմուշարկվող 

էլեմենտը 
Ճառագայթիչ 
էլեմենտները 
(թիրախները) 

Գրգռման K-
եզրը (կէվ) 

Բնութագրիչ 
ճառագայթը 

EKα1 (կէվ) 
Պղինձ 

(Cu) 
Պալադիում (Pd96) 

Արծաթ (Ag47) 
Կադմիում (Cd48) 

24,35 
25,52 
26,71 

21,17 
22,16 
23,17 

Մոլիբդեն 
(Mo) 

Անագ (Sn50) 
Ծարիր (Sb51) 
Թելուր (Te52) 

29,19 
30,49 
31,81 

25,27 
26,36 
27,47 

  
Նշված թիրախների կիրառման ժամանակ երկրորդական սպեկտրում 

հստակ առանձնանում են որոշվող էլեմենտների բնութագրիչ ռենտգենյան և 
ճառագայթիչներից (թիրախներից) ստացված միապատիկ ցրման ճառագայթ-
ների պիկերը: 

Զոնդային հարմարանքներում Am-241-ը և ճառագայթիչ էլեմենտը տե-
ղադրվում են այնպիսի երկրաչափությամբ, որ առաջնային ճառագայթները չեն 
ընկնում ուսումնասիրվող մակերևույթին, այլ ուղղված են դեպի ճառագայթիչը 
(թիրախը), որից էլ ստացված բնութագրիչ ճառագայթները նոր միայն ուսում-
նասիրվող միջավայրում ստեղծում են նմուշարկվող էլեմենտի ռենտգենյան 
լուսածորում: 

Նկար 2-ում բերված են պղնձի և մոլիբդենի էտալոնային նմուշների վրա 
ստացված սպեկտրները Am-241 իզոտոպի հետ՝ որպես թիրախ համապատաս-
խանաբար օգտագործելով կադմիումը և անագը: Սակայն, ինչպես երևում է մո-
լիբդենի սպեկտրներից, որպես թիրախ անագի օգտագործման դեպքում ցրման 
ճառագայթները բավական մոտ են մոլիբդենի բնութագրիչ ճառագայթների գծին: 
Նախընտրելի կլիներ որպես թիրախ անագի փոխարեն օգտագործել թելուրը 
(Te), որը հնարավորություն կտար սպեկտրում մոտ 2,3 կէվ-ով իրարից հեռաց-
նելու մոլիբդենի բնութագրիչ և աղբյուրից ստացված միապատիկ ցրման ճա-
ռագայթների պիկերը՝ դրանով իսկ լավացնելով չափման զգայունակությունը: 
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Նկ. 2. Պղնձի (ա) և մոլիբդենի (բ) էտալոնային նմուշների երկրորդային սպեկտրները՝ 
ստացված Am-241 իզոտոպի հետ համապատասխանաբար կադմիումից և անագից 
պատրաստված ճառագայթիչների (թիրախների) կիրառմամբ  

Էլեմենտների պարունակությունները. 
Cu (%)` 1-0; 2-5; 3-10: 
Mo (%)` 1-0; 2-1; 3-3: 
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Այսպիսով, Am-241 իզոտոպի հետ թիրախների կիրառությունը կարող է 
լուծել տարակազմ միջավայրում էլեմենտի նմուշարկման ժամանակ օպտիմալ 
էներգիայի ընտրության հարցը: 

     
А. А. Тамразян  

Выбор оптимальной энергии источника первичного излучения  
как путь уменьшения влияния гетерогенности при  

рентгенорадиометрическом опробовании руд 
 

При опробовании руд в условиях естественного залегания влияние гетеро-
генности руд учитывается с помощью структурного коэффициента Tx, который 
зависит от содержания и размеров рудных включений, от атомного номера напол-
нителя и энергии первичных гамма-излучений. 

Уменьшение влияния гетерогенности можно осуществить, фактически, 
только выбором оптимальной энергии первичных гамма-излучений, так как в 
условиях естественного залегания руд остальные влияющие факторы являются 
неконтролируемыми. 

Получено выражение для определения оптимальной энергии первичных 
гамма-излучений при опробовании руд рентгенорадиометрическим методом. 

Для получения необходимой энергии, предлагается вместе с первичным 
источником излучений использовать вторичные мишени.   

 
A.A.Tamrazyan  

Selection of the Optimal Energy of the Primary Radiation Source as a Way to 
Reduce the Heterogenety at Roentgen-Radiometric Approbation of Ores 

 
At approbation of ores by roentgen-radiometric method in terms of natural 

occurence of the influence of heterogenety of ores is taken into account by the 
structural coefficient Tx which depends on the ore content and ore inclusion size from 
the atomic number of the filler and energy of primary gamma radiation. These factors 
in addition to the primary radioactive energy source are unregulated, so to reduce the 
effect we tried to solve the problem through the selection of the primary radioactive 
source energy value. 

The article suggests a formula for calculating the size of the optimal energy 
source and recommends using Am-241 isotope for obtaining energy, using the 
corresponding radioation sources (targets). 
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