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Analiza chemiczna materia³ów
korundowych z zastosowaniem

technik XRF i ICP-OES

W artykule przedstawiono dwie alternatywne metodyki pomiaru materia³ów
i surowców korundowych. Zalet¹ opracowanych metod jest mo¿liwoœæ
równoczesnego pomiaru sk³adnika g³ównegom, jak i sk³adników askcesorycz-
nych, przy zastosowaniu wzorców wielopierwiastkowych. Pozwala to w zna-
cz¹cy sposób obni¿yæ koszt i skróciæ czas wykonania pojedynczej analizy.

1. Wstêp
Tlenek glinu jest materia³em wystêpuj¹cym w ró¿nych odmianach polimorficz-
nych, z których najwiêksze znaczenie maj¹ á-, â-, ã-Al

 

O
!"

Odmianê krysta-
liczn¹ á-Al

 

O
!

nazwano korundem. Jest to najtrwalsza odmiana tlenku glinu,
trudno topliwa, cechuj¹ca siê wysok¹ odpornoœci¹ na œcieranie oraz dzia³anie
czynników chemicznych [1]. W przyrodzie korund jest sk³adnikiem niektórych
z³ó¿ pegmatytowych i ska³ magmowych. Dobrze rozpoznane i eksploatowane
z³o¿a naturalnego korundu znajduj¹ siê w Grecji (Naxos), na Cejlonie, w Bir-
mie, na Madagaskarze, w Kazachstanie i Rosji (Ural). W Polsce wystêpuj¹ na
Dolnym Œl¹sku ko³o Karpacza i w okolicach Z³otoryi. Bogate w korund ska³y
zawieraj¹ 80–90% á-Al

 

O
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, a ponadto: spinel, magnetyt, andaluzyt, piryty, dia-
spor, kwarc, hematyt i inne minera³y. Jednak niewielka iloœci wydobywanego
naturalnego korundu nie pokrywa przemys³owego zapotrzebowania na ten suro-
wiec. Dlatego ogromna wiêkszoœæ korundu, wykorzystywanego jako jeden
z podstawowych surowców do produkcji materia³ów ogniotrwa³ych i materia³ów
œciernych, otrzymywana jest w procesie wysokotemperaturowej obróbki tlen-
ków glinu lub boksytu. Je¿eli w cyklu produkcyjnym wykorzystuje siê proces
krystalizacji korundu z fazy ciek³ej prowadzony w piecach elektrycznych, to
otrzymany produkt nazywamy elektrokorundem [1]. Korundy czy te¿ elektroko-
rundy produkowane na skalê przemys³ow¹ zawieraj¹ zazwyczaj 91–99% Al
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oraz takie domieszki, jak: TiO
 

, SiO
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od dziesi¹tych procenta do kilku procent wagowych. Wyroby produkowane na
bazie korundów charakteryzuj¹ siê du¿¹ odpornoœci¹ na œcieranie nawet w wy-
sokich temperaturach oraz w agresywnych warunkach chemicznych. Technolo-
gie stosowane w przemyœle materia³ów ogniotrwa³ych, jak i w przemyœle mate-
ria³ów œciernych stawiaj¹ odmienne wymagania co do sk³adu chemicznego surow-
ców korundowych. W technologiach istotna jest zarówno wiedza o udziale pod-
stawowego sk³adnika, tlenku glinowego – korundu, jak i zawartych w nich do-
mieszek. Jest to niezbêdne do przygotowania w³aœciwego zestawu surowcowe-
go. W zwi¹zku z tym istnieje zapotrzebowanie na opracowanie szybkich i dok-
³adnych analitycznych metod kontroli sk³adu chemicznego surowców korundo-
wych wykorzystywanych w wymienionych przemys³ach.

Iloœciowe oznaczenie sk³adu chemicznego surowców korundowych jest trud-
nym zadaniem analitycznym. Przyczyn¹ tego s¹ przede wszystkim trudnoœci
zwi¹zane z roztworzeniem minera³u w celu ca³kowitego przeprowadzenia jego
sk³adników do roztworu [2]. Materia³ ten trudno roztwarza siê w kwasach i jest
trudno topliwy. Najczêœciej stosowanymi w procesie stapiania korundu s¹ top-
niki alkaliczne, takie jak metaboran litu (LiBO

 

) lub kwas borowy (H
!

BO
"

) [3].
Rozpuszczanie próbki w stopie przebiega powoli (ok.3,5 h) i wymaga intensy-
wnego mieszania. Taki sposób stapiania stwarza ryzyko wprowadzenia wraz z
topnikiem dodatkowych zanieczyszczeñ. Bardzo skutecznym i szybkim sposo-
bem przeprowadzania próbek sta³ych do roztworu jest roztwarzanie ich w kwa-
sach, w zamkniêtych urz¹dzeniach mikrofalowych [4–6]. Taka procedura mini-
malizuje czas roztwarzania oraz wp³yw zanieczyszczeñ pochodz¹cych z powie-
trza atmosferycznego. Do badania sk³adu chemicznego korundu znajduj¹ zasto-
sowanie zarówno klasyczne (analiza wagowa, miareczkowa), jak i instrumenta-
lne metody analizy, g³ównie spektrometryczne i elektrochemiczne. Wykonanie
pe³- nej analizy chemicznej korundu metodami klasycznymi jest pracoch³onne i
czasoch³onne, dlatego coraz czêœciej wykorzystuje siê metody instrumentalne,
które umo¿liwiaj¹ oznaczanie nie tylko pierwiastków œladowych, ale tak¿e
sk³adników g³ównych, co znacznie skraca czas i obni¿a koszt analizy.

Najbardziej popularn¹ metod¹ instrumentaln¹ wykorzystywan¹ do analizy ma-
teria³ów korundowych jest metoda fluorescencji rentgenowskiej. Umo¿liwia
ona oznaczenie szeregu g³ównych sk³adników próbki oraz sk³adników akceso-
rycznych bez koniecznoœci przeprowadzenia próbki do roztworu. Nie oznacza
to jednak, ¿e próbkê mo¿na poddaæ analizie bez wstêpnego przygotowania. W te-
chnice XRF etap przygotowania próbek korundowych polega na stopieniu ma-
teria³u z topnikami i uzyskaniu per³y, któr¹ nastêpnie poddaje siê analizie.

Spoœród pozosta³ych metod instrumentalnych wykorzystywanych do analizy
materia³ów korundowych najbardziej przydatna jest metoda spektrometrii emi-
syjnej, ze wzbudzeniem plazmowym ICP-OES. Umo¿liwia ona równoczesne
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oznaczanie kilkunastu pierwiastków i cechuje j¹ wysoka czu³oœæ oraz dobra
precyzja, a tak¿e szeroki zakres prostoliniowoœci zale¿noœci kalibracyjnych. Z tych
wzglêdów metoda doskonale nadaje siê do oznaczania zarówno sk³adników
g³ównych, jak i œladowych w próbkach korundu.

Celem pracy by³ dobór optymalnych warunków roztworzenia materia³ów ko-
rundowych z zastosowaniem promieniowania mikrofalowego do badañ metod¹
ICP-OES oraz dobór topników do topienia podczas przygotowywania pere³ do
badañ metod¹ XRF. Kolejnym celem by³o takie dopracowanie obu tych metod,
aby gwarantowa³y uzyskanie powtarzalnych i odtwarzalnych wyników pomiaru
sk³adu chemicznego badanych materia³ów.

2. Czêœæ doœwiadczalna

Aparatura i odczynniki:
• wysokosprawne urz¹dzenie mikrofalowe UNICLEVER z mo¿liwoœci¹ kon-
troli temperatury i ciœnienia w naczyniu, produkcji firmy PLAZMATRONIKA
(Wroc³aw, Polska);
• spektrometr emisyjny z plazm¹ wzbudzon¹ indukcyjnie (IC-POES) z rozpyla-
czem krzy¿owym, produkcji firmy Jobin Yvon (Francja);
• certyfikowane materia³y referencyjne Magdeburg FF 9 (Niemcy), seria
JRMM 300-310 (Japonia);
• kwas chlorowodorowy (32%), kwas fluorowodorowy (40%) o czystoœci su-
perczyste firmy Merck;
• stê¿one kwasy czda, dodatkowo destylowane (H
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, HF);
• wzorce jednopierwiastkowe firmy Merck;
• topniki tetraboran litu Li
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, metaboran litu LiBO
 

, spektralnej czystoœci;
• spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersj¹ fali WD XRF, PW
2424 MagiX firmy PANanlytical (Holandia);
• woda dejonizowana NANOpure firmy Barnstead NANOpure, Boston (USA);
• gazowy argon o czystoœci 99,998%.

2.1. Dobór warunków roztwarzania surowców korundowych

Kluczowym problemem w analizie korundów jest szybki sposób przygotowania
próby do analizy. Dotyczy to zarówno ca³kowitego przeprowadzenia próbki do
roztworu przed pomiarem technik¹ ICP-OES, jak i przygotowania per³y do
analizy technik¹ XRF.

Próbkê korundu stanowi¹c¹ certyfikowany materia³ odniesienia (CRM) oraz
próbki technicznego korundu i elektrokorundu z bie¿¹cych dostaw surowców,
stosowanych do produkcji materia³ów ogniotrwa³ych, przygotowywano dwoma
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sposobami. Próbki do techniki ICP-OES przygotowywano przez roztwarzanie
mikrofalowe, natomiast do techniki XRF przez stapianie z topnikami.

Niezwykle skutecznym i szybkim sposobem umo¿liwiaj¹cym przeprowadzenie
do roztworu nawet trudno rozpuszczalnych i topi¹cych siê sta³ych substancji
nieorganicznych jest zastosowanie roztwarzania w zamkniêtym systemie mikro-
falowym. Zastosowane do badañ jednostanowiskowe urz¹dzenie mikrofalowe
charakteryzowa³o siê skoncentrowanym doprowadzeniem energii mikrofalowej
do próbki. Pozwala³o to na precyzyjne sterowanie parametrami roztwarzania
i uzyskanie bardzo wysokiej wydajnoœci procesu. Zastosowano dwustopniowy
program roztwarzania. W pierwszym etapie do teflonowego naczynia odwa¿a-
no nie wiêcej ni¿ 0,2 g próbki i dodawano 10 ml mieszaniny (1+1) stê¿onego
kwasu siarkowego i stê¿onego kwasu fosforowego. Po zamkniêciu naczynia sy-
stem mikrofalowy pracowa³ przez 120 min z moc¹ 600 W. Temperatura proce-
su wynosi³a 210°C (z dopuszczalnym b³êdem pomiaru 10%), ciœnienie w na-
czyniu reakcyjnym – 14 bar. W drugim etapie po sch³odzeniu naczynia dodano
3 ml stê¿onego kwasu fluorowodorowego, a nastêpnie roztwarzano próbkê
z moc¹ 600 W przez 30 min. Temperatura rozk³adu wynosi³a 220°C, a ciœnienie –
14 bar. Po skoñczonym procesie roztwory by³y w ca³ej objêtoœci klarowne, co
œwiadczy³o o ca³kowitym rozpuszczeniu próbek. Roztwory przenoszono do
kolb i dope³niano do poj. 100 cm .

Przygotowanie próbek do analizy metod¹ XRF przez stapianie polega³o na eks-
perymentalnym doborze topników. Ostatecznie ustalono, ¿e najskuteczniejszym
topnikiem jest mieszanina tetraboranu litu z metaboranem litu w stosunku 3:1.
Do analizy pobierano 0,5 g próbki i dodawano dziewiêciokrotny nadmiar topni-
ka. Temperaturê procesu ustalono na poziomie 1200°C, a czas topienia na 30
min, wraz z mieszaniem podczas procesu stapiania. Wylana na p³ytkê for-
muj¹c¹ per³a charakteryzowa³a siê przejrzystoœci¹ i jednorodnoœci¹ w ca³ej ob-
jêtoœci.

2.2. Dobór parametrów pracy spektrometru ICP-OES

2.2.1. Metoda ICP-OES

Roztworzone w piecyku mikrofalowym materia³y korundowe oznaczano metod¹
ICP-OES. Z uwagi na obecnoœæ w roztworzonych próbkach kwasu fluorowodo-
rowego do rozpylania analizowanych roztworów zastosowano nebulizer, na-
le¿¹cy do rozpylaczy typu krzy¿owego z kwasoodpornym wy³o¿eniem z teflonu.
Przy stosowaniu rozpylacza krzy¿owego próbka w postaci roztworu dostarcza-
na jest prostopadle do strumienia argonu i poprzez komorê mgieln¹, w której
oddzielane s¹ du¿e krople, doprowadzana do palnika. Ni¿sza czu³oœæ oznacze-
nia, jak¹ cechuje siê metoda ICP-OES z zastosowaniem tego typu rozpylacza,
w porównaniu z innymi sposobami rozpylania, rekompensowana jest mo¿liwoœ-
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ci¹ analizowania roztworów zawieraj¹cych ponad 5% rozpuszczonych soli, nie
powoduj¹c przy tym zatykania otworów doprowadzaj¹cych.

W tabeli 1 przedstawiono ustalone eksperymentalnie optymalne parametry pra-
cy spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem plazmowym.

T a b e l a 1
Warunki pracy spektrometru emisyjnego ICP OES

Czêstotliwoœæ generatora 40,68 MHz

Moc generatora 1 kW

Ca³kowity przep³yw argonu 12 l/min

Przep³yw argonu noœnego 3 l/min

Przep³yw argonu os³onowego 2,5 l/min

Nebulizer krzy¿owy teflonowy

Szczeliny wejœciowa/wyjœciowa 30/25  

Obroty pompki 15 obr. /min

Do kalibracji urz¹dzenia stosowano piêæ wielopierwiastkowych roztworów
wzorcowych, zawieraj¹cych oznaczany pierwiastek matrycowy Al oraz: Si, Fe,
Ti, Ca, Mg, Na i K.

Poprawnoœæ opracowanej procedury analitycznej i dok³adnoœæ uzyskanych wy-
ników z zastosowaniem roztwarzania mikrofalowego i techniki ICP-OES oce-
niono na podstawie porównania z atestowanymi zawartoœciami badanych pier-
wiastków w materiale referencyjnym korundu, a w przypadku oznaczeñ próbek
korundu i elektrokorundu stosowanych w bie¿¹cej produkcji materia³ów ognio-
trwa³ych – z wynikami uzyskanymi innymi standardowymi metodami analitycz-
nymi, zalecanymi przez polskie normy.

2.2.2. Metoda XRF

Przygotowane przez stapianie z topnikami per³y oznaczano metod¹ spektrome-
trii rentgenowskiej z dyspersj¹ fali. Jedn¹ z cech charakterystycznych metody
XRF jest – oprócz przeprowadzenia kalibracji na serii wzorców – koniecznoœæ
wyboru korekcji wp³ywów miêdzypierwiastkowych i korekcji t³a. Proces wy-
boru korekcji wymaga od analityka opracowuj¹cego metodê pomiarow¹ bardzo
du¿ej wiedzy i doœwiadczenia. Mo¿liwoœæ zastosowania szeregu algorytmów,
które w du¿ej mierze nie s¹ kompatybilne, dodatkowo utrudnia ten proces.

Wzorce do kalibracji wytypowano wed³ug sk³adu chemicznego. Zastosowano
seriê 10 wzorców wysokoglinowych, zalecanych do metody XRF. Sk³ad chemi-
czny zastosowanych wzorców przedstawiono w tab. 2. Do korekcji wp³ywów
miêdzypierwiastkowych zastosowano korekcje á – empiryczne. Sprawdzono
poprawnoœæ wytypowanych korekcji, analizuj¹c certyfikowany materia³ refe-
rencyjny.
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W tabeli 3 przedstawiono ustalone eksperymentalnie optymalne parametry pra-
cy spektrometru fluorescencji rentgenowskiej.

T a b e l a 2
Sk³ad chemiczny wzorców stosowanych do kalibracji spektrometru XRF

Oznaczenia SiO
 

Al
 

O
!

Fe
 

O
!

TiO
 

MnO CaO MgO Na
 

O K
 

O

JRRM 301 43,9
"

46,8
#

3,52
$

1,03
"

0,01
%

0,79
&

0,69
#

0,17
'

2,00
&

JRRM 302 37,7
#

53,9
!

4,49
#

0,59
 

0,20
'

0,87
"

0,69
&

0,56
(

0,66
&

JRRM 303 36,1
'

59,2
(

1,47
'

0,16
)

0,00
%

1,03
$

0,85
(

0,69
$

0,20
&

JRRM 304 27,5
(

64,0
'

3,46
$

4,34
#

0,05
$

0,18
!

0,37
'

0,27
'

0,38
%

JRRM 305 20,0
!

68,6
$

2,81
'

3,30
#

0,01
#

0,65
(

0,30
)

0,80
%

3,11
'

JRRM 306 17,3
(

74,1
$

1,95
'

2,68
(

0,01
$

0,62
'

0,10
#

0,99
)

1,75
%

JRRM 307 10,8
&

80,1
)

2,97
 

1,22
$

0,01
'

0,15
 

0,61
 

1,08
"

2,36
"

JRRM 308 10,2
(

86,5
$

0,41
 

1,79
'

0,11
 

0,09
$

0,05
!

0,26
!

0,10
%

JRRM 309 2,12
)

89,8
!

1,27
&

3,85
'

0,00
!

1,02
!

0,28
%

0,42
 

0,92
 

JRRM 310 0,41
 

94,7
"

0,02
)

2,06
)

0,04
(

0,03
%

0,97
$

0,08
"

1,32
'

.

T a b e l a 3
Warunki pracy spektrometru fluorescencji rentgenowskiej

Kana³ Linia
Kryszta³

analityczny
Kolimator Detektor kV mA K¹t 2 

Al K PE 002 550 !m przep³ywowy 24 100 144,9916
Fe K LiF 200 150 !m przep³ywowy 60 40 57,5406
Si K PE 002 550 !m przep³ywowy 24 100 109,1810
Ti K LiF 200 1150 !m przep³ywowy 40 60 86,1974
Mn K LiF 200 150 !m przep³ywowy 60 40 62,9958
Ca K LiF 200 150 !m przep³ywowy 30 80 113,1456
Mg K PX 1 550 !m przep³ywowy 24 100 23,2862
Na K PX 1 550 !m przep³ywowy 24 100 28,1544

LiF 200 K LiF 200 150 !m przep³ywowy 25 96 136,7260

2.3. Wyniki analiz

Wyniki oznaczenia metod¹ ICP-OES tlenku glinowego oraz g³ównych domie-
szek zawartych w materiale referencyjnym (FF9 Magdeburg, Niemcy) wraz
z oszacowaniem statystycznym oraz porównaniem z wartoœciami certyfikowa-
nymi zestawiono w tab. 4. Wed³ug podanych w niej wartoœci, nie wystêpuj¹
istotne ró¿nice pomiêdzy otrzymanymi wynikami metod¹ ICP-OES a certyfiko-
wanymi. Wartoœci odchyleñ standardowych wyników w metodzie ICP-OES s¹
w wiêkszoœci przypadków mniejsze ni¿ dla certyfikowanych.
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T a b e l a 4
Porównanie wyników oznaczania technik¹ ICP-OES referencyjnej próbki korundu

(FF9, Magdeburg, Niemcy) z wartoœciami certyfikowanymi

Oznaczany sk³adnik

Wyniki oznaczania metod¹ ICP-
OES

Wartoœci atestowane

X  !" #  !" X  !" #  !"

Al
 

O
!

93,29 0,12 93,32 0,34

Fe
 

O
!

1,05 0,08 1,02 0,07

CaO 0,51 0,05 0,50 0,10

MgO 0,14 0,02 0,14 0,05

TiO
 

0,14 0,02 0,14 0,03

SiO
 

4,43 0,06 4,49 0,18

K
 

O 0,16 0,09 0,16 0,02

Na
 

O 0,41 0,06 0,43 0,04

X– œrednia arytmetyczna wyników oznaczeñ, s – odchylenie standardowe.

W tabeli 5 przedstawiono wyniki oznaczania sk³adu chemicznego próbek ko-
rundu technik¹ XRF. Spójnoœæ uzyskanych wyników z wartoœciami podanymi
w certyfikacie pozwala wnioskowaæ, ¿e opracowana metoda pomiaru sk³adu
chemicznego próbek korundowych jest poprawna. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e
w pomiarach wykonanych technik¹ fluorescencji rentgenowskiej uzyskano
mniejsze wartoœci odchyleñ standardowych od podanych w certyfikacie. Jest to
spowodowane prawdopodobnie sposobem certyfikacji, jakim pos³ugiwano siê
w latach 80., kiedy stosowano najczêœciej metody mokre, których jedn¹ z cech
jest wiêksza wartoœæ odchyleñ standardowych spowodowanych predyspozycja-
mi analitycznymi osób wykonuj¹cych oznaczania.

T a b e l a 5
Porównanie wyników oznaczania technik¹ XRF referencyjnej próbki korundu

(FF9, Magdeburg, Niemcy) z wartoœciami certyfikowanymi

Oznaczany sk³adnik
Wyniki oznaczania metod¹ XRF Wartoœci atestowane

X[%] S [%] X[%] S [%]

Al
 

O
!

93,33 0,08 93,32 0,34

Fe
 

O
!

1,02 0,03 1,02 0,07

CaO 0,55 0,04 0,50 0,10

MgO 0,14 0,02 0,14 0,05

TiO
 

0,13 0,02 0,14 0,03

SiO
 

4,51 0,03 4,49 0,18

K
 

O 0,16 0,01 0,16 0,02

Na
 

O 0,42 0,02 0,43 0,04

 ! "#$ %&'(#%$! ( )'*# +,- ./*0!1/-2%& $ $ 3)/3/- !#'( )'%&!#. 4*5666 787



3. Wnioski
Dopracowano dwie alternatywne metody pomiaru sk³adu chemicznego próbek
korundowych; pierwsz¹ jest skuteczna metoda roztwarzania technicznych korun-
dów w zamkniêtym systemie mikrofalowym ze skoncentrowanym dostarczeniem
energii mikrofalowej w przypadku ICP-OES, druga polega na optymalnym dobo-
rze sk³adu topników do techniki XRF. Czas roztwarzania i oznaczania g³ównego
sk³adnika Al

 

O
!

i towarzysz¹cych mu sk³adników obydwiema metodami – ICP-
-OES i XRF – nie przekracza trzech godzin, podczas gdy oznaczenie tych sk³ad-
ników metod¹ normow¹ PN-85/H-04154 wymaga piêciu dni pracy.

W przypadku spektrometru fluorescencji rentgenowskiej dobrano korekcje
wp³ywów miêdzypierwiastkowych i korekcje t³a, tak ¿e uzyskane wyniki analizy
materia³u referencyjnego s¹ zgodne z zawartoœciami podanymi w certyfikacie.

Zalet¹ opracowanych metod jest mo¿liwoœæ równoczesnego pomiaru sk³adnika
g³ównego, jak i sk³adników akcesorycznych przy zastosowaniu wzorców wielo-
pierwiastkowych. Pozwala to w znacz¹cy sposób obni¿yæ koszt i skróciæ czas
wykonania pojedynczej analizy. Dodatkow¹ zalet¹ jest mo¿liwoœæ wykorzysty-
wania obu technik w analizach rozjemczych, gdy¿ sposób przygotowania prób-
ki jest ca³kowicie ró¿ny, tak samo jak podstawy fizyczne, jakie wykorzystuj¹
oba typy aparatów.
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KATARZYNA STEC

CHEMICAL ANALYSIS OF CORUNDUM MATERIALS WITH XRF AND
ICP AES METHODS

Two alternative methodics of corundum materials and raw materials meas-
urements are presented. The advantage of developed methods is possibility
of simultaneous measurement the main component and accessory compo-
nents using multi-element reference patterns. This allows significant de-
creasing costs and shortening time of carrying out single analysis.
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