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DR. ZENTAI PETER

A SZÍNKÉPELEMZÉS SZEREPE 
ÉS ALKALMAZÁSA
A KORSZERŰ GEOKÉMIAI KUTATÁSBAN

A geokémiai tevékenység lényegéhez tartozik különböző 
földtani képződmények nyomelemzési eredményeinek feldolgozása, 
értékelése és értelmezése. Ezért a geokémiai kutatás nagyszámú 
nyomelemzést igényel és már kialakulása idején az emissziós 
színképelemzésben találta meg legfőbb adatszolgáltató eszkö
zét. Fő oka ennek az, hogy a szinképelemzés az egyetlen anali
tikai eljárás, amely egy munkamenetben sok elem egyidejű, gyors 
meghatározását teszi lehetővé, kielégítve ezzel a geokémiai 
kutatás szintén sok elemre kiterjedő érdeklődését.

Jelen dolgozat tárgya a geokémiai célzatú szinképelemzési 
eljárások rendszerének összefoglalása és korszerű alapelveinek 
ismertetése a kutatás igényeinek és az analitikai lehetőségek
nek egyeztetése alapján.

A GEOKÉMIAI TEVÉKENYSÉG SZINKÉPELEMZÉSI IGÉNYEI A KUTATÁS
EGYES FÁZISAIBAN

A geokémiai kutatás elsődleges feladata földtani képződmé
nyek jellemzése elemkoncentrációkkal. Ennek megfelelően a geo
kémiai tevékenység nézőpontjából a szinképanalitikai eljárást

a meghatározható elemek száma,
az egyes elemek meghatározásának pontossága és
kimutatási érzékenysége,
valamint
a mintaszámban kifejezett kapacitás jellemzi.

A kutatás érdeklődése általában, de különösen korai fázi-
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saiban a színképelemzéssel elérhető valamennyi elemre kiter
jed, a kutatás előrehaladásával a vizsgálandó elemek száma ál
talában csökken.

Az elemek analitikai érzékenysége tekintetében az elemek 
földi gyakorisága /klark-érték/ mérvadó. Sok elem egyidejű 
meghatározását szolgáló, átlagos felkészültségű szinképanali- 
tikai eljárások általában csak az elemek egy része esetében 
tesznek eleget ennek a követelménynek. Kisszámú, vagy egy 
elemre specializált módszerek szinte minden elemre biztosítják 
a klarknyi érzékenységet. A kutatás előrehaladott fázisaiban 
tehát ilyenek alkalmazása kívánatos.

Az analitikai eljárás pontossága szabja meg azt, hogy 
mennyire igényes módszerek használhatók az elemzési adatok 
feldolgozása során. Ezért a pontosságigény növekszik a kutatás 
előrehaladásával, de még előrehaladott fázisaiban sem haladja 
meg a szinképelemzés lehetőségeit.

A geokémiai kutatás mintaszámban kifejezett igényei erősen 
függnek a konkrét feladat jellegétől. Mindenesetre a geokémiai 
adatfeldolgozás korszerű statisztikus módszerei nagyszámú 
elemzést követelnek a kutatás minden fázisában.

A követelmények és lehetőségek szembeállításából kiderül 
tehát, hogy a geokémiai kutatás szolgálatában álló színkép
elemző laboratóriumnak a geokémiai kutatás fázisainak megfele
lő módszerek széles skálájából álló analitikai rendszerrel 
kell rendelkeznie. Csak igy érhető el az adott feladat igénye
inek megfelelő adatok gazdaságos szolgáltatása. Fentiek értel
mében a szükséges módszerek skálája a sok elem egyidejű, 
gyors, átlagos érzékenységű és tájékoztató pontosságú elemzé
sétől kisebb elemcsoportok vagy egyes elemek klarknyi érzé
kenységű és nagypontosságu elemzéséig terjed. Az igy felépí
tett analitikai rendszer néhány általános alapelvét vizsgáljuk 
meg a következőkben, ismertetve ezeknek az alapelveknek Inté
zetünk Szinképelemző Laboratóriumában történő alkalmazását és 
azok tapasztalatait is.
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A GEOKÉMIAI KUTATÁS SZINKÉPANALITIKAI RENDSZERE

1. Tájékoztató elemzés

A geokémiai kutatás kezdeti fázisában főszerepet játszó, s 
ezért a legfontosabb analitikai eljárás a nagyszámú elem egyi
dejű, tájékoztató pontosságú meghatározása. Az irodalomból 
ismert nagyszámú ilyen igényű eljárás főleg a gerjesztés 
a kiértékelés alapelvei tekintetében különbözik egymástól 
/ADDINK N. W. H. 1955, AHRENS L. H. 1954/. Ezeknek az eljárá
soknak a tapasztalatai azt bizonyítják, hogy az igen változa
tos összetételű természetes anyagok színképelemzése során, még 
mérsékelt pontossági igény esetén is, szükséges erőfeszítése
ket tenni az alapanyaghatás okozta hibák csökkentésére, mivel 
ezek kedvezőtlen esetben nagyságrendiek is lehetnek. Az alap
anyaghatásból származó hibának a tájékoztató pontosságnak meg
felelő szintre csökkentése, hagyományos módszerekkel /adalék
anyagok, puffer és vivődesztillációs ágensek, stb. alkalmazá
sa/ hosszadalmassá és munkaigényessé teszi az elemzést, első
sorban a homogenizaciós műveletek miatt. Korszerűbbnek lát
szanak azok a módszerek, amelyek a mintaelőkészités és a ger
jesztés során csak olyan hibacsökkentő eljárásokat alkalmaz
nak, melyek nem jelentenek lényeges idő- vagy munkatöbbletet 
/ivbeszóró eljárások, szukcesszív gerjesztés, fémelektródok 
használata, stb./, melyek a kiértékelés során korrekciós eljá
rással igyekeznek kiküszöbölni az alapanyaghatás okozta hibát 
/RUSZANOV A. K. 1948, ZENTAI P. 1964/.

A tájékoztató pontosságú eljárások nagy változatosságot 
mutatnak az intenzitásmérés módjában is. A pontossági követel
mények nem teszik szükségessé szinképvonal-fotométer használa
tát, ezért általában a következő eljárások terjedtek el:

vizuális összehasonlitás etalonfelvételekkel, 
soklépcsős szűrő vagy forgószektor használata,
SPD skála /ADDINK N. W. H. 1950/.
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Az SPD skála használata lemeztakarékosság és egyéb szem
pontok miatt is a legkedvezőbbnek tekinthető.

A tájékoztató módszerekkel elérhető pontosságot a színkép
elemzés lognormál eloszlású hibája miatt nem célszerű százalé
kos hibával megadni. Helyesebbnek látszik az egy koncentráció- 
-nagyságrenden belül megkülönböztethető koncentráció-interval
lumok számát használni a hiba jellemzésére, ami a tájékoztató 
pontosságú eljárásoknál 3-10 között mozog. Ezért helyes és a 
későbbi adatfeldolgozó munka szempontjából kedvező az eredmé
nyek megadására mindig ugyanazokat a számértékeket használni. 
Ennek biztosítására célszerűbb kiértékelő grafikonok helyett, 
kiértékelő táblázatok használata.

A tájékoztató pontosságú elemzés fent ismertetett alapel
veit alkalmazva kb. 40 elem meghatározására szolgáló eljárást 
alakítottunk ki, melynek fő vonásai a következők:

A minták gerjesztése 12-15 A áramerősségü váltóáramú Ívben 
történik két töltött aluminium elektród segítségével.

A színkép felvételek nagy diszperzióju kvarcspektrográffal 
/Jobin-Yvon 23/ Forte regisztráló ill. Fortepan filmre készül
nek, 2300— 6500 A hullámhossz-tartományban.

A színképek kiértékelése 10 fokozatú SPD skála segítségé
vel történik. Az előhívás pontosságát lépcsős szűrő és foto- 
metrikus mérés segítségével ellenőrizzük. Az SPD értékek át
számítása koncentráció-értékekre, kiértékelő táblázatok segít
ségével történik, melyeket különböző alapanyagokban, ismert 
koncentrációjú nyomelemeket tartalmazó etalonok szinképfelvé- 
telei alapján szerkesztettünk. Azt, hogy az ismeretlen minta 
elemzésekor melyik alapanyagnak megfelelő kiértékelő tábla 
használandó, az alapanyagösszetételt, azaz a gerjesztési hő
mérsékletet indikáló variáns vonalpár mérése alapján döntjük 
el. Erre a célra titán és stroncium vonalpárokat használunk. 
Az eredményeket /ррт-ben/ egy olyan számsoron mérve adjuk meg, 
melynek minden koncentráció-nagyságrendre öt tagja esik. Ez a 
pontosság felel meg az eljárás maximális hibájának. Ez az el-
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járás egyes esetekben meghaladja a hasonló igényű eljárások 
kimutatási határát.

2. Geokémiai és szinképanalitikai elemesoportok

A geokémiai kutatás előrehaladottabb fázisai pontosabb 
nyomelemzési adatokat is igényelnek. Ezeket kielégítő szinkép- 
analitikai eljárások kisebb elemcsoportokra dolgozhatók ki. A 
kutatás ezen fázisában azonban a geokémiai feldolgozó munka 
érdeklődése is kisebb elemcsoportokra szűkül; szerencsére az 
elemek szinképanalitikai és geokémiai tulajdonságaik alapján 
sok esetben azonosan csoportosíthatók, s igy csoportonként al
kalmasan megválasztott elemzési körülmények között megfelelő 
pontossággal elemezhetők.

Geokémiai és szinképanalitikai tulajdonságaik alapján fen
ti célra az elemeket a következőképpen osztályozhatjuk:

a/ Kalkofil elemek:
Си, Ag, Au, Zn, Cd, Hg, Ga, In, Tl3 Ge3 Sn3 Pb3 As, Sb3
Bi3 Te, Mo;

Ъ/ Ritka alkáli- és alkáli földfémek:
Ы ,  Rb, Cs, Sr, Ba;

о/ Nehezen párolgó pegmatofil elemek:
Be, Se, Y, Zr, Nb , Ta, W;

d/ A vas rokonelemei-:
Co, Ni, Mn, V, Cr, Ti;

e/ A természetes anyagok szokásos főelemei:
Si, Al, Fe, Mg, Ca, Na, К, Ti, Mn;

f/ Egyes, külön eljárást igénylő elemek:
F, B, Se, stb.

Ezeknek a csoportoknak mindegyikére kidolgozható, kielégí
tő hibahatáru és az elemek többségére nézve klarknyi érzékeny
ségű szinképanalitikai módszer. Ez az elemek szinképanalitikai 
tulajdonságainak optimálisan megfelelő adalékanyagok és ger
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jesztési körülmények biztosításával érhető el. Irodalmi és 
gyakorlati tapasztalatok alapján ezekhez a következő általá
nos alapelvek adhatók:

a/ A kalkofil elemek szinképanalitikailag általában ki
elégítő alapérzékenységgel, alacsony párolgási és gerjesztési 
energiaigénnyel jellemezhetők. A meghatározásukra szolgáló el
járáshoz tehát kedvező a szelektiv desztillációt elősegítő 
gerjesztési eljárások /kettős iv, kamra-elektród, stb./ ala
csony effektiv ionizációs potenciálú alapanyag és a vivődesz
tillációs jelenségek kihasználása. /AHRENS L. H. 1954, 
RUSZANOV A. K. et al. 1960/. Kénhez való nagy affinitásuk 
alapján előnyös a kénalapu vivődesztillációs ágens használata. 
Belső standardként /ha szükséges/ a csoport valamely alacsony 
klarkszámu tagja adagolható. Laboratóriumunkban ennek az 
elemcsoportnak az elemzésére 5 A áramerősségü egyenáram ivet 
használunk. Anódos gerjesztés esetén szén- vagy aluminium- 
elektród egyaránt használható. Vivődesztillációs és puffer- 
anyagként MgF^ és kén 1:1 arányú keverékét használtuk, melyet 
szintén 1:1 arányban adagoltunk.

b/ A ritka alkáli- és alkáli földfémek, szinképanalitikai 
lag azzal jellemezhetők, hogy analitikai vonalaik a látható 
színképtartományba esnek, ezért ebben a hullámhossz-tartomány
ban megfelelő diszperzióju üveg- vagy rácsspektrográf alkalma
zása szükséges. Létezik olyan szűk, még a szükséges diszperzió 
mellett is egyszerre fényképezhető hullámhossz-intervallum, 
melyen belül a csoport valamennyi tagja rendelkezik megfelelő 
gerjesztési tulajdonságokkal biró érzékeny vonallal. Ezeknek 
az elemeknek kedvező gerjesztési feltételek alacsony effektiv 
ionizációs potenciálú alapanyag biztosításával teremthetők. 
Belső standardként Na vagy Ca vonalak használhatók /AHRENS 
L. H. 1954, RUSZANOV A. K. 1960/. Maximális érzékenység szük
ségessége esetén a ritka alkálifémek vörös és infravörös vona
lai kerülnek felhasználásra.

о/ A nehezen párolgó pegmatofil elemek szinképanalitikai 
tulajdonságai közül legszembetűnőbb az, hogy természetes ve-
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gyületeik párolgási energiaigénye meghaladja érzékeny vonalaik 
gerjesztési potenciálját. Ezért a klasszikus gerjesztési 
eljárás /elpárologtatás elektródból/ nem biztosit megfelelő 
érzékenységet. Fokozható ugyan az érzékenység a szelektiv 
desztilláció segítségével, kihasználva ezen elemek dusulását a 
párolgás utolsó frakciójában /AHRENS L. H. 1954/. Az ilyen 
alapelvü eljárások azonban nem függetlenek az alapanyag össze
tételtől. Magas hőmérsékleten történő párolgást s ezzel meg- 
bizhatóbb érzékenységnövekedést eredményez ezekre az elemekre 
a mintát közvetlenül Ívbe juttató eljárások alkalmazása.

d/ A vas rokonelemeinek színképelemzése ezeknek az elemek
nek közepes párolgási és gerjesztési tulajdonságai miatt nem 
okoz gerjesztési nehézséget. Alapérzékenységük klarkjukat ál
talában eléri. Elemzésükhöz a vas jól használható belső stan
dardként. Laboratóriumunkban ennek az elemcsoportnak meghatá
rozására nagydiszperziós kvarcspektrográfot, váltóáramú iv- 
gerjesztést és C a S O adalékot használunk.

e/ A szinképelemzés hosszú időn keresztül kizárólag csak 
nyomelemzési eredményeket szolgáltatott a geokémiai kutatás
nak, mig a természetes anyagok főelemeinek meghatározását 
klasszikus nedves analitikai módszerek szolgálták. Mivel ezek 
az eljárások a színképelemzésnél lényegesen idő- és munkaigé
nyesebbek, a főelemek geokémiájának megismerése sok tekintet
ben elmaradt a nyomelemekéhez képest. Innen a törekvés a fő
elemek szinképanalitikai meghatározására. Ezek az elemek szin- 
képanalitikailag nem alkotnak egységes elemcsoportot, párolgá
si és gerjesztési tulajdonságaik erősen különböznek, ami szi
multán elemzésüket megnehezíti. Elemzésükhöz javasolható a 
minta nagymértékű felhígítása megfelelő gerjesztési tulajdon
ságú adalékkal, esetleg a minta tablettázása, valamint kíméle
tes terjesztése /pl. kis feszültségű szikra alkalmazása/. Réz 
belső standard használatát több szerző javasolja. Az ilyen 
alapelvü módszerek általában néhány % hibahatárt érnek el 
/BELINKAJA 0. JA. szóbeli közlése 1964/. A főelemek színkép
elemzése a klasszikus kémiai módszerekkel szemben nem ad módot
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a H, C és P meghatározására, és nem képes különbséget tenni a 
két- és három értékű vas között. Gyorsasága és kielégítő pon
tossága révén azonban megengedi olyan statisztikusan feldol
gozható geokémiai adathalmaz létrehozását, amely klasszikus 
kémiai módszerekkel igen költséges lenne. A főelemek színkép
elemzésével kapcsolatos vizsgálataink során, mintáinkat réz
porral higitottuk 1:5 arányban és tabletta alakjában gerjesz
tettük réz ellenelektród segítségével. Kis feszültségű szikra
gerjesztést és 3 А-es egyenáramú ivet használtunk, utóbbit a 
Na és К kedvező gerjesztése céljából. Belső standardként réz
vonalak használhatók. Közepes diszperzióju kvarcspektrográf 
/Q 24/ használata elegendő.

// Egyes különleges eljárást igénylő elemek meghatározásá
ra, kiemelt geokémiai jelentőségük esetén speciális eljárások 
szolgálnak. Ilyenek pl. fluormeghatározás CaF sávszinkép se
gítségével /AHRENS L. H. 1950; FÖLDVÁRINÉ VOGL M. 1961/, bór 
meghatározás bórmentes elektród használatával, szelén megha
tározás mély ultraibolya vonalaik szikragerjesztésével, 
higany meghatározás kemenceelektródból /SZAFRONOV SZ. I. szó
beli közlése 1964/ stb. Laboratóriumunkban például a szinkép- 
analitikai fluormeghatározást háromprizmás Zeiss üvegspektrog
ráffal végezzük, 4 А-es váltóáramú Ívvel, két töltött alumini- 
um-elektród felhasználásával, melyek közül az egyik a mintát, 
a másik a CaCOs és NE^Cl keverékét tartalmazza. A CaF 5291 A 
sávfej fotometrálásával 0,01 % érzékenység elérhető. A bór 
meghatározása bórmentes réz- vagy aluminium-elektród, szagga
tott váltóáramú iv /15 А/ és Q 24 spektrográf felhasználásával 
történik.

Szükség esetén természetesen, a fenti csoportokba sorolt 
elemek bármelyikére kidolgozható specifikus és optimális kö
rülményeket biztositó szinképanalitikai eljárás. Ilyenek beve
zetésére azonban kényszerítő ok nélkül törekedni nem helyes, 
mivel ezzel a színképelemzésnek a más módszerekkel szembeni 
fő előnyét, a szimultán elemzés értékes lehetőségét veszít
jük el.
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ÁSVÁNYFRAKCIÖK SZÍNKÉPELEMZÉSE

A színképelemzéssel elérhető elemek egy része, mely nem 
szerepel előbbi csoportosításunkban, azzal a kellemetlen tu
lajdonsággal rendelkezik, hogy földi gyakorisága bármely opti
mális, közvetlen szinképanalitikai eljárás érzékenysége alatt 
marad /Pt-fémek, Re, Hf, stb./. Ezek elemzéséhez a szóbanforgó 
elem előzetes kémiai dusitását szokás javasolni. Ez az alapelv 
azonban sorozatvizsgálatok céljaira nem alkalmazható. Létezik 
azonban egy dusitási technika, amely a korszerű geokémiai ku
tatás törekvéseivel is egybevág. Adott terület geokémiai 
megismerése során ugyanis, miután ismeretessé válik az elemek 
megoszlása a terület képződményei között, a kutatás érdeklődé
se az elemeknek a képződmények ásványai közötti megoszlása fe
lé fordul. Ezért a kőzetek után, azok ásványfrakciói kerülnek 
vizsgálatra /TAUSZON L. V. 1961/. Az optikai vagy elektromág
neses utón szeparált, szennyezésmentes ásványfrakciók szinkép- 
elemzésre is alkalmasak. Mivel adott nyomelem rendszerint 
adott ásványfrakcióhoz kötött, a szeparáció a színképelemzés 
szemszögéből nézve a kémiai dusitással elvben azonos, ugyan
akkor egyszerűbb és az eredmények felhasználása tekintetében 
hasznosabb érzékenységnövekedést okoz /SZAFRONOV SZ. I. szó
beli közlése 1964/. További analitikai előny, hogy a monomine- 
rális frakciók egyenletesebb összetételű, tehát alapanyagha- 
tás-mentes mintaanyagot biztositanak. A monominerális frakciók 
nyomelemzési eredményei alapján és az ásványos összetétel is
meretében a kőzetre vonatkozó nyomelemkoncentrációk számítha
tók,• ha — mint általában — valamelyik ritka elem a kőzet ás
ványai közül csak egyben mutatható ki, akkor az elem kimutatá
si határának ismeretében a kőzetre vonatkozó koncentráció bi
zonyos határok közé szorítható. Ezek a határok azonban rit
kán tágabbak, mint maga az analitikai hiba. Ily módon a kőzet
re vonatkozó kimutatási határ nem ritkán nagyságrendekkel ja
vul, és olyan nyomelemek is hozzáférhetővé válnak, melyek min
den közvetlen analitikai eljárás számára megközelithetetlenek.
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