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Վոլֆրամի և մոլիբդենի պարունակության որոշման 

ռենտգենառադիոչափական աշխատանքները կատարվել են դեռևս 

անցած դարի 70-ական թվականներին: Սկզբնական էտապում այդ 

էլեմենտների որոշման համար օգտագործվել են նրանց բնութագրիչ 

ճառագայթների К-սերիաները, որի համար կիրառվել են առանձին 

սարքեր՝ իրենց առանձին սկզբնական ճառագայթման աղբյուրներով և 

ալեփոխարկիչներով, որը բերել է ռենտգենառադիոչափական մեթոդի 

էֆեկտիվության նվազեցման: 

Հետագայում առաջարկել են նոր մեթոդիկա, որը հենված է Cd-109 

ռադիոակտիվ աղբյուրով վոլֆրամի L-սերիայի և մոլիբդենի К-սերիայի 

բնութագրիչ ճառագայթների միաժամանակյա գրգռման վրա: Սակայն 

այս դեպքում մոլիբդենի որոշման ժամանակ սպեկտրալ 

հարաբերության պարամետրի և նրա պարունակության կախվածության 

գծայնությունը խախտվում է վերջինիս մեծ արժեքների դեպքում՝ 

կապված մոլիբդենի բնութագրիչ ճառագայթման անալիտիկ գծի և 

ռադիոակտիվ աղբյուրի միապատիկ ցրման ճառագայթների պիկի ոչ 

լրիվ առանձնացման հետ: Բացի այդ, Cd-109-ը բավականին թանկ է և 

ունի կիսատրոհման պարբերության ոչ մեծ արժեք: 

Նշված թերությունները վերացնելու համար մեր կողմից 

առաջարկվում է որպես գրգռման առաջնային ռադիոակտիվ աղբյուր 

օգտագործել երկարակյաց Am-241 իզոտոպը (Т1/2=460 տարի) անագե 

երկրորդական ճառագայթիչի հետ միասին: 

Բանալի բառեր. ռենտգենառադիոչափական մեթոդ, բնութագրիչ 

ճառագայթ, սպեկտր, կողափորվածք, նմուշարկում, երկրորդական 

ճառագայթիչ: 

    2 0 2 2  № 2 
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Վոլֆրամ-մոլիբդենային հանքավայրերի հետախուզման և 

արդյունահանման ժամանակ վոլֆրամի և մոլիբդենի 

ռենտգենառադիոչափական նմուշարկման աշխատանքները կատարվել 

են դեռևս անցած դարի 70-ական թվականներին [3, 5, 6]: Մեթոդի 

նախնական մշակման ժամանակ որպես առաջնային ռադիոակտիվ 

աղբյուր կիրառվել են Co-57 իզոտոպը՝ վոլֆրամի, և Pm-147 իզոտոպը՝ 

մոլիբդենի բնութագրիչ ճառագայթների К-սերիաները (համապատաս-

խանաբար՝ 59 և 17,5 կէՎ) գրգռելու համար: Ընդ որում՝ վոլֆրամի 

բնութագրիչ ճառագայթները գրանցվել են սցինտիլյացիոն հաշվիչներով, 

իսկ մոլիբդենի անալիտիկ գիծը՝ քսենոնային համեմատական հաշվիչով: 

Ինչ խոսք, վոլֆրամի և մոլիբդենի համատեղ նմուշարկման համար 

երկու առանձին սարքերի և ռադիոակտիվ աղբյուրների կիրառությունը 

գործնական տեսակետից նպատակահարմար չէ: Այդ էլեմենտների 

համատեղ նմուշարկման համար առաջարկվել էր նոր մոտեցում, նոր 

մեթոդիկա [5], որի էությունը կայանում էր նրանում, որ կիրառվում էր 

մեկ ռադիոակտիվ աղբյուր՝ Cd-109 իզոտոպը, որը էֆեկտիվ գրգռում է 

ինչպես մոլիբդենի ճառագայթման К, այնպես էլ վոլֆրամի L-սերիան: 

Սա բավականին բարձրացնում էր վոլֆրամի և մոլիբդենի համատեղ 

որոշման ռենտգենառադիոչափական մեթոդի արդյունավետությունը: 

Բայց և այնպես, սրանով չի լուծվում մեթոդի զարգացման հետ կապված 

բոլոր խնդիրները: 

Այսպես, օրինակ, Cd-109 աղբյուրի միապատիկ ցրման 

ճառագայթների պիկը (20 կէՎ), մոտ գտնվելով մոլիբդենի բնութագրիչ 

ճառագայթների էներգիային (17,5 կէՎ), ապարատուրային երկրոր-

դական սպեկտրում լրիվ չի անջատվում, և սպեկտրալ հարաբերության 

մեթոդով աշխատելու դեպքում սպեկտրալ հարաբերության Ƞ 

պարամետրի և մոլիբդենի պարունակության միջև խախտվում է 

գծայնությունը վերջինիս մեծացման հետ: Սա ստացված նյութի 

մշակման ժամանակ որոշակի բարդություն է ստեղծում և բերում է 

արդյունքների գնահատման ժամանակ որոշ սխալների: 

Նշված թերությունը վերացնելու և, ընդհանուր առմամբ, 

ռենտգենառադիոչափական մեթոդի էֆեկտիվությունը բարձրացնելու 

նպատակով մեր կողմից առաջարկվում է կիրառել Am-241 

ռադիոակտիվ իզոտոպը անագից պատրաստված երկրորդական 

ճառագայթիչների հետ միասին: Նախ՝ այս աղբյուրն ունի կիրառման 

համար շատ երկար կյանք, երկրորդ՝ երկրորդական ճառագայթիչից 

ստացված միապատիկ ցրման ճառագայթների էներգիան, որն 
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օգտագործվում է նմուշներում էլեմենտների որոշման ժամանակ որպես 

ներքին ստանդարտ-ֆոն, սպեկտրում տեղաշարժված է և գտնվում է       

23-24 կէՎ տիրույթում: Համեմատական հաշվիչների կիրառմամբ չափիչ 

սարքերի միջոցով ստացված երկրորդական սպեկտրում մոլիբդենի 

բնութագրիչ և ռադիոակտիվ աղբյուրի միապատիկ ցրման 

ճառագայթների պիկերը լրիվ անջատվում են (նկ. 1), և մոլիբդենի 

անալիզի ժամանակ սպեկտրալ հարաբերության պարամետրի և նրա 

պարունակության կախվածության գծային կապը պահպանվում է 

մոլիբդենի պարունակության բարձր արժեքների դեպքում: 

 
Նկ. 1. Երկրորդային  ապարատուրային սպեկտրները՝ ստացված անագե 

ճառագայթիչով Am-241 ռադիոակտիվ աղբյուրով վոլֆրամի և մոլիբդենի 

տարբեր պարունակությամբ փոշու նմուշների վրա: 

 

Անագե երկրորդական ճառագայթիչով Am-241 ռադիոակտիվ 

իզոտոպի կիրառմամբ վոլֆրամի և մոլիբդենի համատեղ նմուշարկման 

նպատակով ռենտգենառադիոչափական մեթոդը կիրառել ենք 

Հյուսիսային Կովկասի Բաքսան գետի վերին հոսանքում գտնվող 

Տիրնիաուզ հանքավայրում: 

Ռենտգենառադիոչափական մեթոդն իրականացվել է РРК-103 

“Поиск” սարքի միջոցով՝ քսենոնային համեմատական հաշվիչի 

կիրառմամբ: Չափումները կատարվել են փոշու նմուշների վրա և 

լեռնային փորվածքի պատերով: 
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Վոլֆրամի և մոլիբդենի պարունակությունները փոշու նմուշում 

որոշվել են սպեկտրալ հարաբերության եղանակով, որտեղ որպես 

ներքին ստանդարտ-ֆոն օգտագործվող անագե երկրորդական 

ճառագայթիչից ստացված միապատիկ ցրման ճառագայթների պիկն 

ունի մոտ 24 կէՎ էներգիա, որը սպեկտրում լրիվ անջատվում է 

մոլիբդենի բնութագրիչ ճառագայթների պիկից՝ դրանով իսկ 

ապահովելով մեծ պարունակությունների դեպքում վերջինիս 

էտալոնային կորի գծայնությունը: 

Իսկ սպեկտրալ հարաբերության եղանակի ընտրությունը 

կատարվել է հիմնականում նմուշների չափման արդյունքների վրա՝ 

նրանց խտությունների փոփոխմամբ պայմանավորված 

ազդեցությունների վերացման կամ նվազեցման նպատակով: 

 
Նկ. 2. Սպեկտրալ Ƞ հարաբերության մեծության կախվածությունը նմուշներում 

վոլֆրամի (ա) և մոլիբդենի (բ) պարունակություններից: 

 

Փոշու նմուշների անալիզը սկսվել է էտալոնային կորերի 

կառուցումով, որի համար չափվել են քիմիական անալիզի հայտնի 

տվյալներով նմուշները: Վոլֆրամի և մոլիբդենի պարունակությունները 

փոփոխվել են համապատասխանաբար 0-2,5% և 0-0,25% 

սահմաններում: Նշված պարունակությունների սահմաններում երկու 

էլեմենտների համար էլ էտալոնային կորերը գծային են: Նրանք 

ներկայացված են նկ. 2-ում: 

Փոշու նմուշում վոլֆրամի և մոլիբդենի անալիզի արդյունքները 

ներկայացված են աղյուսակ 1-ում: 
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Աղյուսակ 1. 

Փոշու նմուշների ռենտգենառադիոչափական անալիզի արդյունքները 

Որոշվող 

էլեմենտ 

Պարունակության 

դասը 

Չափումների 

քանակը 

Միջին 

քառակուսային 

սխալը, % 

Միջին 

հարաբերական 

սխալը, % 

Թույլատրելի 

միջին 

հարաբերական 

սխալը, % 

W 

0-0,25 

0,25-1,00 

1,00-2,80 

11 

51 

23 

0,03 

0,06 

0,13 

24 

9,6 

6,8 

20-30 

10-15 

7-10 

Mo 
0-0,05 

0,05-0,25 

42 

43 

0,005 

0,008 

20 

5,3 

20-30 

10-15 

 

Ստացված տվյալներից երևում է, որ սպեկտրալ հարաբերության 

եղանակով վոլֆրամի և մոլիբդենի անալիզը բավարարում է 

հանքավայրում հետախուզման և արդյունահանման աշխատանքների 

ժամանակ այդ էլեմենտների պարունակությունների որոշման 

պահանջվող ճշտությանը, այսինքն՝ նրանք չեն անցնում միջին 

հարաբերական սխալի թույլատրելի սահմանները: 

Վոլֆրամի և մոլիբդենի նմուշարկումն իրականացվել է նաև 

բնական տեղադրման պայմաններում՝ չափումները կատարելով 

հանքավայրի լեռնային փորվածքների պատերով: 

Հանքավայրում, ըստ պարփակող ապարների 

առանձնահատկությունների, առանձնացնում են հիմնականում 

հանքանյութի երկու տեսակ՝ սկաոնային և եղջրաքարային [2, 4]: 

Սկաոնային հանքանյութը ներկայացված է շեելիտ-մոլիբդենային 

միներալիզացիայով, իսկ եղջրաքարայինի հետ կապված է միայն 

մոլիբդենային հանքայնացումը: Շեելիտը, մոլիբդենիտը և մոլիբդո-

շեելիտը ներկայացված են առանձին բնիկների, ներփակումների և 

երակիկների տեսքով, այսինքն՝ նրանք բաշխված են խիստ 

անհավասարաչափ, ունեն տարբեր ձևեր և չափեր [2, 4]: 

Հանքայնացման նման ձևերով և բաշխվածությամբ միջավայրը 

ռենտգենառադիոչափական մեթոդի կիրառման տեսակետից 

հանդիսանում է որպես հետերոգեն, տարակազմ: Տարակազմ 

միջավայրի նմուշարկման համար ռենտգենառադիոչափական մեթոդի 

իրացման եղանակներից, ինչպես ցույց են տվել նախկինում կատարված 

մեր ուսումնասիրությունների արդյունքները [1, 7], ավելի էֆեկտիվ և 

կիրառման տեսակետից բավականին պարզ է չափման սպեկտրալ 

ինտենսիվության եղանակը: 
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Փորվածքի պատերով ռենտգենառադիոչափական նմուշարկումը 

հիմնականում իրականացվել է երկրաբանական նմուշարկման համար 

անցած ակոսներով: Փորվածքի պատերի անհարթությունների 

ազդեցությունը նմուշարկման տվյալների վրա վերացնելու կամ 

նվազեցնելու նպատակով չափումները կատարել ենք ինվերսիոն 

զոնդով, 5-10 սմ քայլով, ճառագայթների լայն մարմնային անկյան 

երկրաչափությամբ՝ առանց նրանց կոլիմացիայի: 

Նման քայլով չափումների արդյունքում փորվածքի պատերի վրա 

ուսումնասիրման պրոֆիլով հստակ արտահայտվում են 

հանքայնացման բաշխվածության մանրամասները: 

Հանքավայրի «Մոլիբդեն» տեղամասի կողափորվածքներից 

(рассечка) մեկի պատերով երկրաբանական նմուշարկման համար 

անցած ակոսներով կատարված ռենտգենառադիոչափական ուսումնա-

սիրման օրինակ է բերված նկ. 3-ում: 

Ներկայացված օրինակում փորվածքի առանձին հատվածներում 

երկրաբանական և ռենտգենառադիոչափական նմուշարկման 

տվյալների առկա որոշ տարբերություններ պայմանավորված են 

հանքայնացման անհավասարաչափ բաշխվածությամբ և այն փաստով, 

որ ռենտգենառադիոչափական չափումները կատարվում են ակոսի 

հատակի մակերևույթին, այլ ոչ թե երկրաբանական նմուշարկման 

ժամանակ ակոսից վերցրած զանգվածի վրա: Այսինքն՝ սա նշանակում է, 

որ բնական տեղադրման պայմաններում ռենտգենառադիոչափական 

նմուշարկումը երկրաբանականի նկատմամբ լրիվ համատեղված չէ: 

Նման դեպքերում հուսալի և լիարժեք էտալոնային կոր կառուցելու 

համար ճիշտ կլիներ ռենտգենառադիոչափական չափումները կատարել 

մինչ ակոսով նմուշի վերցնումը և նրանից հետո՝ ակոսի հետքով: Այդ 

պայմանները չունենալու պատճառով երկրաբանական և 

ռենտգենառադիոչափական նմուշարկման արդյունքները համադրելու 

համար մեծացրել ենք համադրվող ինտերվալները կամ այդ 

պարամետրերը միջինացրել ենք պարզապես առանձին հանքայնացման 

գոտիներով կամ երակների խմբերով, որը հանքայնացման անհամաչափ 

բաշխվածության դեպքի համար նախընտրելի է: 
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Նկ.3. Լեռնային փորվածքում վոլֆրամի (ա) և մոլիբդենի (բ) միաժամանակյա 

ռենտգենառադիոչափական նմուշարկման օրինակ  

(Տիրնիաուզ, Հյուս. Կովկաս): 
1-Ակոսի երկրաբանական նկարագիրը: 

2-Վոլֆրամի պարունակությունը ակոսային (I) և ռենտգենառադիոչափական (II) 

նմուշարկմամբ, %: 

3-Մոլիբդենի պարունակությունը ակոսային (I) և ռենտգենառադիոչափական (II) 

նմուշարկմամբ, %: 

4-Գրանիտոիդ: 5-Գրանատո-պիրոքսենային սկաոն: 6-Եղջրաքար: 7-Շեելիտ:              

8-Մոլիբդենիտ: 

 

«Մոլիբդեն» տեղամասում ռենտգենառադիոչափական մեթոդով 

ստացված տվյալների ճշտությունը գնահատելու համար 

երկրաբանական նմուշարկման տվյալների հետ համադրումը կատարել 

ենք ինչպես հանքավայրում ընդունված 1,5 մետր ինտերվալների, 

այնպես էլ առանձին հանքային գոտիների համար երկու մեթոդներով 

հաշված նմուշարկվող էլեմենտների գծային պաշարների համար: 
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Այսպես, ռենտգենառադիոչափական մեթոդով վոլֆրամի և 

մոլիբդենի պարունակությունների որոշման միջին քառակուսային 

հարաբերական սխալը 1,5 մետր ինտերվալներով համադրման դեպքում 

կազմել է 14%  և 24%, իսկ հանքային գոտիներով այդ էլեմենտների 

գծային պաշարների համադրման դեպքում՝ համապատասխանաբար 

7,2% և 8,8%: Այս տվյալները լիովին բավարարում են հանքավայրի 

հետախուզման և արդյունահանման աշխատանքների կատարման 

ժամանակ բնական տեղադրման պայմաններում վոլֆրամի և մոլիբդենի 

պարունակությունների որոշման ճշտությանը ներկայացվող 

պահանջները: 

Այսպիսով, բնական տեղադրման պայմաններում վոլֆրամի և 

մոլիբդենի նմուշարկումը սպեկտրալ ինտենսիվության, ինչպես նաև 

փոշու նմուշներում նրանց անալիզը սպեկտրալ հարաբերության 

եղանակով, որպես առաջնային ռադիոակտիվ աղբյուր, անագե 

երկրորդային ճառագայթիչով Am-241 իզոտոպի կիրառությունը լրիվ 

արդարացված է: Հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ բնական 

պայմաններում նմուշարկումը սպեկտրալ ինտենսիվության եղանակով 

տեխնիկապես հեշտ իրագործելի և արագ է, իսկ առաջարկվող 

առաջնային ռադիոակտիվ աղբյուրը երկարակյաց և էժան է, ուստի 

առաջարկվող եղանակով ռենտգենառադիոչափական մեթոդի 

կիրառությունը հանքավայրում վոլֆրամի և մոլիբդենի որոշման համար 

խիստ արդյունավետ է: 

 

РЕНТГЕНОРАДИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРОБОВАНИЕ ВОЛЬФРАМА И 

МОЛИБДЕНА ИЗОТОПОМ AM-241 СО ВТОРИЧНЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ 

ИЗ ОЛОВА 

Тамразян А. А. 

 

Рентгенорадиометрические работы по раздельному определению 

вольфрама и молибдена проводились еще в 70-ые годы прошлого века. 

Первоначально для определения этих элементов использовалась К-серия 

характеристического излучения, для чего применялись разные приборы с 

разными источниками первичного излучения детекторами, что 

приводило к снижению эффективности применения ренгенорадиомет-

рического метода.  

В дальнейшем была предложена новая методика, основанная на 

использовании L-серии характеристического рентгеновского излучения 
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вольфрама и К-серии молибдена, которые одновременно заряжались 

одним источником. Однако здесь, при анализе молибдена, линейность 

зависимости величины спектрального отношения от его содержания 

нарушается, что связано с неполным разделением его аналитической 

линии и пика однократного рассеивания применяемого источника        

Cd-109. Кроме того, Cd-109 как источник первичного излучения – 

довольно дорогой, и имеет небольшой период полураспада. 

Для устранения отмеченных недостатков мы предлагаем в качестве 

источника первичного излучения использовать долговечный (Т1/2=460 лет) 

радиоактивный изотоп Am-241 со вторичным излучателем из олова.   

Ключевые слова: рентгенорадиометрический метод, характеристи-

ческое излучение, спектр, рассечка, опробование, вторичный излучатель.  

 

X-RAY RADIOMETRIC SAMPLING OF TUNGSTEN AND MOLYBDENUM 

WITH AT-241 ISOTOPE BY SECONDARY TIN EMITTER 

Tamrazyan A. A. 

 

X-ray radiometric works to separately determine tungsten and 

molybdenum were carried out in the 70s of the last century. Initially, for the 

determination of these elements K-series characteristic radiation was used, for 

which different devices with different sources of primary radiation detectors 

were applied, which led to a decrease in the efficiency of the X-ray 

radiometric method. 

Later a new methodology based on the use of L-series of characteristic X-

ray radiation of tungsten and K-series of molybdenum was suggested; they 

were simultaneously excited by the same source. However, here, when 

analyzing molybdenum, the linearity of the dependence of the spectral ratio 

value on its content is broken, which is due to the incomplete separation of its 

analytical line and the peak of the single scattering of the Cd-109 source used. 

In addition, Cd-109, as a primary radiation source, is quite expensive and has a 

short half-life. 

To eliminate the above drawbacks we propose to use as a source of 

primary radiation a long-lived (T1/2 = 460 years) radioactive isotope At-241 

with a secondary radiator of tin. 

Keywords: X-ray radiometric method, characteristic radiation, spectrum, 

dissection, sampling, primary radiation. 
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