
 

 

Аналітичний комплекс для дослідження елементно-
го складу та структури мінеральної речовини 
Автори: Андрєєв О.В., Савенок С.П., Шнюков С.Є., Загородній, Маргульов В.М. 
Основні характеристики, суть розробки: Створений і постійно вдосконалюється 

апаратно-програмно-методичний комплекс для дослідження елементного складу та структу-
ри мінеральної речовини. Комплекс базується на рентгеноспектральному електронно-
зондовуму, рентген-флуоресцентному з хвильовими та енергодисперсійними спектрометра-
ми та рентгеноструктурному методах. Використовується як промислове, так і оригінальне 
обладнання власної розробки. Методи дослідження практично не деструктивні (досліджува-
на речовина зберігається). 

Головні аналітичні параметри комплексу: 1. Коло аналізованих елементів від Na до U; 
2. Діапазон вмісту елементів від n*10-6 до n*10-1 абсолютних часток; 3. Відносна точність ви-
значення вмісту (в залежності від матриці та вмісту елемента) 1 – 30% відносних; 4. Кіль-
кість речовини що досліджується (в залежності від задачі) від n*10-7  до n*10 грамів; 5. Якіс-
ний та напівкількісний фазовий аналіз. 

Патентно-конкурентноспроможні результати: В роботі комплексу поряд з тра-
диційними використовуються оригінальні методики кількісного аналізу нестандартних зраз-
ків, які постійно вдосконалюються та розширюються. Патенту немає. 

Порівняння зі світовими аналогами: В цілому комплекс відповідає рівню світових 
аналогів. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 
реалізації, показники, вартість: Продуктивність аналітичних досліджень при невисокій со-
бівартості дозволяє проводити широкомасштабні регіональні дослідження. Оригінальні апа-
ратні розробки базуються на відносно недорогих складових і легко можуть бути тиражовані з 
метою нарощування аналітичних потужностей. 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реа-
лізовані розробки: Виробничі та наукові установи Геологічної служби України та інших кра-
їн. Установи які проводять аналітичні дослідження та тестування (вхідний, вихідний конт-
роль) сировини та продукції за елементним та фазовим складом. Дослідження унікальних 
об'єктів – пам'яток старовини, творів мистецтва, коштовностей та інше де неможливе вико-
ристання деструктивних методів. 

Стан готовності розробки: Розробка готова до впровадження. 
Результати впровадження: Елементний та фазовий (мінеральний) склад гірських 

порід, руд, мінералів та інших неорганічних речовин. 
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