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The determination of the anorthite content of plagioclases by the application of the standart
deviation method to the oc-ray diffraction analyses
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ÙZ i Plajiyoklaslarm anortit yüzdelerinin x-ray difraksiyon analizleri yardımıyle belirlenmesi yaygın olarak
kullanılan bir yöntemdir, Bu analizlerin yapılmasında kontrolü sağlamak için "standart sapma" diye bilmen
ve okumalarda hata oranmı ortaya koyarak yapılan iılemlerin dof ruluk derecesini gösteren yöntemden yarar-
lanılabilir. Bu yöntem burada, (CuK a j) radyasyonu ile çalı§an bir Philips difraktometresiyle analiz edilen ve
(131) ve (131-) yansımaları için grafik def erleri kullanılan bir kayaç örneğine uygulanmakta ve bu yolla
plajiyoklaslarm anortit yüzdesi belirlenmektedir,

ABSTRACT : The determination of the anortMt© contents of plagioclaieg by x*ray diffractton analyses is an
extensively used method'. In order to control the results obtained during these analyses, the method known as
"standart deviation" Indicating the rate of error in readings amd showing the degree of precisene§s of the
procedure to progress, may be utilized, TMs metbod here, is applied to a rock sample analysed» by a Philips
diffractometer using (OuK a j) radiation, for the purpose of employing the graphical values of its (181) and
(131- ) reflectMtm, and in this way the anortMte content of the plagioclascs is dctcriiiinctl,
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ÛİBtŞ

X-ray difraksiyon analizlerinden yararlanılarak
plajiyoklaslann ayırtlanması çeşitli yazarlar tarafından
tartı§ılmı§tır, Bu tartılmalar laboratuvar çalı§malarm-
da elde edilen, plajiyoklaslara özgü difraksiyon model-
lerinin (grafiklerinin) plajiyoklasm amortit yüzdesine
ba#lı olarak konum ve yefinlik bakımmdan değişiklik
göstermesi temeline dayanır. Gay (1953) Ab80 An70

—A b0 An l 0 0 serisi içinde bulunan bir ûM plajiyoklas ör-
neğinin difraksiyon modellerini inceledi ve bu yolla her
modelin özelliklerini örnefin bileğimi ve. oluşabileceği ısı
koşulları ağısından irdeledi, Goodyear ve Duff in (1954),
olasılı olarak düşük ısı kökenli ve Jeokimyasal olarak
analiz edilmiş plajiyoklaslarla yüksek ısıya özgü plaji-
yoklasları inceledi ve anortit yüzdelerinin belirlenebilme.
si için bazı diyagramlar önerdiler, Aynı yazarlar daha
sonraki incelemeleri (Goodyear ve Duffin 1955') sonun-
da da yeni diyagramlar Önererek plajiyoklasların X-ray
difraksiyon yöntemiyle ayırtlanabilmesme katkıda bu-
lundular. Benzer nitelikli çalışmalar sonraları Smith
(1956), Smith ve Yoder (1956), Slemmons (1962),
Bambauer et. al (1965), ve Bambauer et. al. (1967) ta-
rafından sürdürüldü ve konu etraflıca ele alındı.

Her nekadar bu yazarlarm tümü plajiyoklaslann
anortit yüzdelerinin bulunması için çeşitli yöntemler ö-
nermiisede hi§ birisi bu amaçla yapılan laboratuvar
çalışmalarının dofruluf unu denetlemeye ili§kin herhan-
gi bir yöntemden söz etmemişlerdir, Halbuki yapılan
işlemin dofruluk derecesinin ve buna baflı olarak ula-
Iilan sonucun ne derece duyarlı olduğunun bilinmesi so-
fu kez büyük yararlar saflar, I§te bu yazıda —Genç
(1977)»de de kısaca definildlfi gibi— x~ray difraksiyon
analizlerinin dof ruluf unun standart sapma yöntemiyle
nasıl denetlenebileeef i ele alınacak ve bu konu Bamba-
uer et. al. (1967) tarafından verilen ve anortit yüzdele-
rinin belirlenmesi için kullanılan diyaframların birisiyle
birlikte bir Örnek üzerinde açıklanacaktır,

YÖNTEM VE "UYGULAMA

Yukarıda sözü edilen diyagram (131) ve (131-)
yüzeyleri kullanılarak ve 2e (GuKoCj) = 21°—37° de-
ferleri için hazırlanmıştır (şekil 1), Bu nedenle örnek
olarak seçilen kayaç, pudra haline getirildikten sonra
analiz için (CuKcc1) radyasyonuyla çalı§an bir Philips
difraktometre aleti kuliamlmii ve örnek, aletin 1 dere-
ce/dakika ve 2 derece/dakika çalışma hızlarında ve
20 = 20 — 40 derece arasında olacak şekilde üg kez
analiz edilmiftir, Ba§ka bir deyimle, örnefiti pudrası
Philips difraktometresiyle analiz için kullanılan Al çer-
çevelerden, birbirinin aynı olan ÜQ tanesi üzerine kap-
lanmii ve her çerçevedeki pudra ayrı ayn analte edil-
miştir. Sonuçta elde edilen ortalama déferler için geçerli
standart sapmalar Moroney (1975) tarafından tanımla-

2<Xl —X-)ß
nan yönteme göre ve ss = — • • — — - formüli

n
uygulanarak bulunmuştur, Bu formülde :

s -*a standart sapma (numune sapması),
X = 2 e ~ Yansıma açısı (Bragg açısı), Ayn

bir (131) veya (131=) yüzeyi için defigil

Üç analizden elde edilen def erlerden (grafik-
lerden) alınır, örnefin Şekil 2-a, b» c'deki
grafikler (131) yüzeyi için 31,20 derece,
31,30 ve 31,20 derece def erlerini, (131-)
yüzeyi içinse 30,15°, 30,10° ve 30.000 defer»
lerini verir,

X- '« farklı okumaların ortalama def eri,

n „ okuma sayısı (Örnefimizde numune 3 kes
analiz edildifi için n-3).

Bu duruma göre |imdi (131) yüzeyino ili|kin oku-
malar lein s def erini bulalım:
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Şekil % i Flajiy oklaslann anortit yüzdelerini belirlemek awiaeiyle x-ray difraktometeesiyle analiz edilen bir
tonalit Örneğinden eMe edilen (181) ve (131) tepecikleri ile bunlara karşılık gelen %Q ağılarını
gösterir grafikler (Genç İdil'den alınmıştır)

Figure %ı Graphes showing the peaks of (181) and ( İ S İ ) reflections with accompanying %B angles
obtained from a tonalite sample analysed by x-ray diffractometer for the purpose of determining
the anorthite contents of plagiwlases (after Genç 1977)

Alman bu Örnekte X- iğin bulunan standart sapma
değerleri çok küçüktür ve bu nedenle de göz önüne
alınmayabilirler. Bununla beraber ef er standart sapma
miktarları ortalama X- değerlerini etkileyecek kadar
büyük olsaydı bu, kayaç örneğindeki anortit yüzdesinin
farklı bulunmasına neden olacak ve sonuçta numune-
nin yeniden difraktometre ile analiz edilmesi gerekecek-
ti, Bu duruma göre örnekte bulunan {%-)
def erlerini yani (131) için 31,24 derece ve (131-) için
30,08 dereceyi, kayaç. örneğinin içerdifi plajiyoklasm
anortit yüzdesini bulmada kullanabiliriz, Bu amaçla
3C-(1M) ve X - ( m ~ ) arasındaki fark hesabedilir ve
bulunan değer şekil l'deki düşey hat boyunca bulunarak
buradan şeklin yatay hattma (bu hat anortitin molekül
yüzdesini gösterir) bir paralel çizilir; bu paralelin be-
lirleyici eğriyi kestiği noktadan da düşey kenara bir
paralel çizilerek plajiyoklasm anortit yüzdesi bulunmuı
olur.



mak için standart sapma yönteminin uygulanmasında
büyük yarar vardır. Bunun İşin de aynı bir kayaç örne-
jfİAin birden fazla analizinin yapılması ve böylece hata
paymm hesabedilebilmesini mümkün kılmak gerekir.
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