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1. AZ INFRAVÖRÖS SPEKTROSZKÓPIA ELVI ALAPJAI

1.1. Az infravörös spektrum keletkezése

Az infravörös spektroszkópia az infravörös hullámhosszú (1 g.m—30gm ) elektro
mágneses sugárzás és az anyag kölcsönhatása során bekövetkező jelenségek vizsgálatán 
alapuló módszer. Az ásványtani vizsgálatok során főleg az abszorpciós IR spektroszkópia 
terjedt el, és eddig kevésbé alkalmazták a reflexiós spektroszkópiát. Az abszorpciós IR 
spektroszkópia annak a vizsgálatán alapul, hogy az anyag a rábocsájtott infravörös suga
rakból milyen hullámhosszú komponenseket nyel el. Ezek az elnyelési helyek az anyagra 
specifikusak.

Az infravörös spektroszkópia molekula spektroszkópia, a szelektív abszorpció 
a molekulák belső mozgásaival (az atomok molekulán belüli rotációja és vibrációja) 
kapcsolatos. A tömegpontok forgó- ill. rezgőmozgását előidéző energia felhasználódása 
eredményezi az adott hullámhosszhoz tartozó energiacsökkenést.

A rotációs spektrum főleg az atomoknak a molekulán belüli elrendeződéséről és 
az atomok távolságáról szolgáltat információkat, a vibráció a molekula atomjai között 
működő erőket jelzi.

A szilárd halmazállapotú anyagok vibrációs színképekkel rendelkeznek. A több
atomos molekulák rezgései bonyolult mozgások, amelyek a molekulát alkotó minden 
atom bonyolult mozgásából tevődnek össze.

A vibrációnak 2 alaptípusa van:
vegyértékrezgés, melynek során az atomok a vegyértékkötések irányába mozdulnak, 

a kötési távolság periodikusan nő vagy csökken;
deformációs rezgés, melynek során az atomok közötti szögek változnak periodi

kusan.
Ezek az alapmozgások az elektronfelhővel rendelkező magok taszító és a vegyérték- 

elektronok összekötő, ellentétes erőitől származnak. Minden atom mozgása hat az összes 
többi atomra, egy atom kitérése maga után vonja az összes többi atom kitérését. Mégis 
az a tapasztalat, hogy a molekulák bizonyos atomcsoportjainak rezgési frekvenciái első
sorban a kötésben résztvevő két atomon vagy atomcsoporton belül működő erőktől 
függnek és csak kis mértékben befolyásolja a molekula többi része. Ennek az a követ
kezménye, hogy az adott atomcsoportok vagy bizonyos kötések környezetüktől függet
lenül az IR színképben mindig ugyanazon szűkebb frekvencia intervallumban okoznak
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elnyelési sávokat. Egy-egy sáv egy-egy ún. normálrezgésnek felel meg, mely a molekula 
atomjai bonyolult rezgéseinek x, y, z koordináta rendszerben leírt vetülete. A karakte
risztikus kötési- és csoportfrekvenciák alapján, empirikus módon anyagazonosítást végez
hetünk.

1.2. A spektrumban kialakuló elnyelések számát, helyét és intenzitását befolyásoló
tényezők

1.2.1. Az elnyelések számát befolyásoló tényezők

N számú atomot tartalmazó elemi cellának 3N—3 normálrezgése van. Ezek közül 
azonban nem mind infraaktív. Az infravörös-aktív rezgések számát a molekula koordiná
ciós egységeinek geometriája és szimmetria viszonyai szabják meg. Azok a rezgések 
infravörös-aktivak, amelyek során a molekula vagy koordinációs egység eredeti szimmetria 
viszonyai megváltoznak. Általában érvényes továbbá, hogy minél szimmetrikusabb egy 
vegyület, annál kevesebb sáv jelentkezik a spektrumban, mert a kevésbé szimmetrikus 
vegyületekben a rezgések szabadabban mehetnek végbe.

A felsorolt törvényszerűségeken kívül a sávok számát növelik az alapsávok fel
hangjai és kombinációi, melyek intenzitása nagyságrendekkel kisebb az alapsávokénál, 
s melyek a rezgések anharmonicitásának következményei.

A sávok számát növeli továbbá a „Fermi-rezonancia", mely jelenséget akkor tapasz
taljuk, ha egy alapsáv és egy felhang vagy kombinációs rezgése egybeesik, és az így k i
alakuló elfajult rezgések felhasadnak. Jellemző rájuk, hogy a felhasadt két sáv közel 
egyenlő intenzitású.

Növekedést okoz a degenerált sáv felhasadás, mely akkor jelentkezik, ha különböző 
normálrezgésekhez azonos frekvencia tartozik.

Csökkentő hatású az olyan kétszeresen, háromszorosan elfajult degenerált rezgés, 
melynél nem jelentkezik felhasadás.

A törvényszerűségek alapján kiszámított sávok száma szintén csökken, ha
— az adott rezgések helye a spektrumtartományunkon kívül esik;
— a készülék gyengébb felbontású tartományában több sáv jelentkezik egymás 

közelében;
— a sáv nagyon gyenge, mert az azt kialakító rezgés során kicsi a dipólmomentum- 

változás.

1.2.2. A spektrumban kialakuló elnyelések helyét befolyásoló tényezők

A kialakuló sávok helyét a molekula atomjai között működő erők szabják meg.
A vegyértékrezgések mindig nagyobb energiájúak (nagy dipólusmomentummal 

járnak), m int a deformációs rezgések, ezért a spektrum magasabb hullámszámú tartomá
nyaiban jelentkeznek.
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1. ábra. Összefüggések a rezgések helye és az azt befolyásoló tényezők között

A frekvenciát befolyásoló tényezők közül fontos szerepe van a kötésben résztvevő 
atomok tömegének. A harmonikus oszcillátor analógiája alapján a frekvencia (vagy 
hullámszám)
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к =  az atomok közti kötéserő kötésállandója;
c =  fénysebesség.

Az ásványokat alkotó elemek közül a kisebb tömegűeknek van meghatározó szere
pük a kialakuló kötés helyét illetően. A H-iont (protont, legkisebb tömegű elem) tartal
mazó kötések a legerősebbek, ezek adják a spektrum legmagasabb hullámszámú (frekven
ciájú) tartományaiban a sávokat.

A monoanionos vegyületeknél általában az anion a kristályrács legkönnyebb atomja, 
ezért a spektrumtartományban való elhelyezkedést alapvetően az anion szabja meg.
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a kation csak kisebb szerepet játszik a kialakuló frekvencia befolyásolásában (pl. oxidok 
esetében ±10% a frekvenciaváltozás a kation hatására).

A monoanionos ásványok közül az oxidok rezgései az analitikai (közép) infravörös 
spektrum alacsonyabb hullámszámú tartományaiban jelentkeznek, míg a szutfidok és 
halogenidek nagyobb tömegük miatt a távoli infravörös spektrumban adják rezgéseiket, 
ezért a szokásos infravörös készülékkel nem vizsgálhatók.

A komplex anionos vegyületek mindegyikében található oxigén, ezért az alaprezgé
seket az oxigénnek megfelelő spektrumtartományban találjuk. A komplex anionos ásvá
nyok esetében azonban különbséget kell tennünk az oxigén és a komplex anionon belüli 
kation közötti (ún. „internál” ), valamint az oxigén és az anionon kívüli kation közötti 
(ún. „externál") rezgések között. Az externál kötések a nagyobb kation—oxigén távolság 
miatt sokkal gyengébbek, ezért ezek a távoli infravörös tartományban jelentkeznek.

A komplex anionok ill. oxigén tartalmú koordinációs egységek rezgési sávjainak 
helyét befolyásolja a központi kation koordinációs száma. A koordinációs szám növeke
dése az egyes kötésekre vonatkozóan gyengítő hatású a térbeli gátlás következtében, 
ezért a nagyobb koordinációjú egységek az alacsonyabb hullámszámú spektrumtarto
mányban jelentkeznek, és fordítva.

A koordinációnál kisebb mértékben, de befolyásolja a komplex anion rezgési frek
venciáját a központi ion vegyértéke. A vegyérték növekedésével nő a kötéserő, ezért 
vegyérték növekedés a magasabb hullámszámú tartomány felé tolja a sávot.

Azonos koordinációs szám és vegyérték esetén a kation méretének ill. tömegének 
növekedése kötéserő csökkenéssel jár.

A kötésben résztvevő ionok egymástól való távolságának növekedése kötéserő 
csökkentő hatású, ezért hullámszám csökkenést eredményez. A komplex anionos ásvá
nyokra vonatkozóan említettük, hogy az externál rezgések az analitikai infravörös spektrum 
tartományban nem észlelhetők. Mivel azonban a rezgések alakulását a koordinációs egység 
geometriája (az atomok egymástól való távolsága és szimmetria viszonyai) is befolyásolja, 
a másodrendű kation a komplex anion geometriai viszonyait módosító hatása következ
tében hatással van a sávok alakulására és kis mértékben frekvenciájára is. Ez a hatás teszi 
lehetővé az izomorf sorokon belül a külső kation változás hatásának vizsgálatát.

Fontos még megjegyezni, hogy ugyanazon koordinációs egység izolált állapotban 
alacsonyabb hullámszámnál adja rezgéseit m int kondenzált állapotban, ilyenkor ugyanis 
az oxigén két egyenlő erősségű kötésben vesz részt, s így erősebb kötés jön létre. A kon
denzáció szimmetria- és frekvencia módosító hatását jól példázza a szilikátok Si—О vegy
értékrezgési sávjának alakulása. A nezoszilikátokból kiindulva az egyre magasabb fokú 
kondenzációval az Si—О sávtartomány egyre magasabb hullámszámok felé tolódik el, 
a sávtartomány pedig annál több sávra hasad fel, minél távolabb áll az atomelrendeződés 
a térhálózatos (szimmetrikus) szerkezettől. A tektoszilikátoknál a felhasadások száma 
2—3, a nezoszilikátoknál 4—5.

(Irodalom: MOENKE H. 1961a).
Az előzőekben felsorolt tényezők a rezgések helyének kialakításában együttesen 

vesznek részt, hatásuk komplex módon érvényesül.
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A vibrációs spektrum sávjainak frekvenciáját befolyásoló felsorolt tényezőket sema
tikusan az 1. ábrán szemléltetjük. A 2. ábrán bemutatjuk a komplex anionok ill. MOx 
koordinációs egységek rezgési tartományait.

1.2.3. A spektrumban kialakuló elnyelési sávok intenzitását befolyásoló tényezők

Az intenzitás nagysága függ:
— a rezgő atomok közti polaritástól ill. a rezgés dipólmomentum változásának 

nagyságától. Minél polárosabb egy kötés, ill. minél nagyobb a rezgéssel járó dipólus
momentum változás, annál erősebb sávot okoz a spektrumban;

— attól a hullámhossztól, amelynél a rezgés kialakul;
— a vizsgált anyag és a beágyazó közeg visszaverő képessége közti különbségtől;
— szilárd anyagok esetén a szemcsemérettől;
— az adott rezgés iránya és a beeső fény elektromos vektora irányának egymáshoz
való viszonyától.
Rendezetlen izomorf helyettesítések és gyenge kristályosodottság sávszélesedést, 

intenzitás- és frekvencia csökkenést eredményezhet.
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2. AZ INFRAVÖRÖS SPEKTROSZKÓPIA AZ ÁSVÁNYTANI GYAKORLATBAN

Az infravörös spektroszkópiát ásványok azonosítására, ásványok mennyiségi elem
zésére, leggyakrabban pedig az ásványok szubmineralikus tulajdonságainak vizsgálatára 
alkalmazhatjuk.

2.1. Ásványazonosítás

E vonatkozásban az infravörös spektroszkópia nem versenyezhet a röntgendiff
rakciós módszerrel, mert az ásványoknak csak egy része rendelkezik olyan speciális el
nyelési sávokkal, melyek egyértelmű azonosításukat, különösen keverékekben lehetővé 
teszik. Már utaltunk rá, hogy pl. a szulfidok és halogenidek egyáltalán nem rendelkeznek 
elnyeléssel a közép infravörös tartományban.

2.2. Ásványok mennyiségének vizsgálata

Az infravörös spektroszkópia elvileg alkalmas mennyiségi elemzésre. A mennyiségi 
meghatározások alapja, hogy az egyes elnyelések intenzitása lineárisan változik az anyag 
mennyiségével, és hogy a spektrumok a komponensek spektrumainak egyszerű összeg
zésével jönnek létre.

A mennyiségi elemzés kalibrációs spektrumok készítésével ill. a tiszta komponensek 
extinkciós koefficienseinek meghatározásával végezhető el. A meghatározás pontossága 
elvileg elérheti az 1—2%-ot. A mennyiségi meghatározásnak ugyanakkor korlátái is van
nak: legfeljebb 3—4 komponens egymás melletti kvantitatív analízise lehetséges. Nehéz
séget okoz, mint már utaltunk rá, hogy a kristályosodottsági állapot, a rácsban levő 
helyettesítések, a szemcseméret befolyásolja az extinkciós koefficiens nagyságát. Ezért 
általában célszerű az egyes ásványokra lelőhelyenként kalibráló görbéket készíteni. Sok
szor okozhat problémát, hogy az adott ásvány nem áll rendelkezésünkre tiszta állapotban, 
s ezért nem oldható meg az extinkciós koefficiens meghatározása. A felsorolt nehézségek 
kiküszöbölésére a relatív intenzitások mérésével lehet a mennyiségi meghatározásokat el
végezni. Ebben az esetben az egyes ásványok elnyelési sávjainak részarányát határozzuk 
meg a teljes abszorpcióhoz viszonyítva.

(Irodalom: JÓNÁS K. -  SOLYMÁR K. 1970.)
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A gyakorlati nehézségek miatt a hozzáértők körében szélsőséges nézetek uralkod
nak az infravörös spektroszkópia ásványos összetételek mennyiségi fáziselemzésre való 
alkalmazhatóságára vonatkozóan. Saját tapasztalataink arra utalnak, hogy az elemzési 
pontosság messze elmarad a szerves komponensek esetében elérhetőtől, sőt esetenként 
nincs is értelme kvantitatív mérőszámot megadni.

Az egyes ásványok kimutatási határa is erősen változó, és az adott ásvány kimuta
tási határát is befolyásolja, hogy milyen környezetben van jelen. Konkrét tapasztalataink 
e téren a bauxitokban előforduló ásványok kimutatási határaira vonatkozóan vannak. 
A bauxitban kőzetalkotó mennyiségben jelenlevő ásványok kimutatási határa általában 
2—10% között változik.

2.3. Szubmineralikus jellemzők vizsgálata

Aspektrum kis eltéréseiből (hullámszám eltolódás, relatív sávintenzitás viszonyok, 
sávprofilváltozások stb.) értékes adatokat nyerhetünk az ásványok szubmineralikus tulaj
donságaira vonatkozóan.

2.3.1. A rácsszerkezetben levő helyettesítések vizsgálata

Az elméleti bevezetőben már utaltunk arra, hogy az ionok vegyértéke, mérete, 
tömege stb. hogyan befolyásolják az adott elnyelési sáv helyét. Ha a rácsszerkezetben 
helyettesítések lépnek fel, akkor a helyettesítő ion is az említett szabályoknak meg
felelően befolyásolja a rezgési sáv helyét. Az egymást helyettesítő ionok felsorolt tu laj
donságai eltérésének mértéke szerint a helyettesítést egymástól eltérő jelenségek alapján 
észlelhetjük a spektrumban:

— ha az egymást helyettesítő ionok tömege és elektronegativitása hasonló, akkor 
az eredeti sávok fokozatos eltolódását és kiszélesedését észleljük;

— ha az egymást helyettesítő ionok tömege és elektronegativitása eléggé eltér, 
akkor új sáv jön létre a spektrumban, a helyettesítő ion tulajdonságainak megfelelő 
helyen.

Az ásványtanban az infravörös spektroszkópiás vizsgálatok közül a helyettesítési 
vizsgálatokat alkalmazzák a leggyakrabban. Néhány példával illusztráljuk a lehetőségek 
széles skáláját.

2.3.1.1. Rétegszilikátok tetraéderes rétegében levő Al-helyettesítés vizsgálata

A rétegszilikátok elemi cellájában a tetraéderes réteg SÍ2 0 s összetétellel vesz részt. 
Ennek a pontcsoportnak ideális esetben C6v szimmetriája van. (A C6v szimmetria az A, 
és E, speciesű rezgéseket engedélyezi IR aktívnak, ezek a spektrumtartományban 4 rez
gési sávot eredményeznek.) A tetraéderes rétegben a Si helyén jelentkező AI helyettesítés 
a pontcsoport szimmetriáját Cs-re csökkenti, ezzel újabb, rendszerint gyenge rezgések vál
nak IR-aktívvá, melyek C6v szimmetria mellett inaktívak. Az új rezgések szélesítik az ősz-
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szes eredeti abszorpciót és hatással vannak a fő Si—0 abszorpció helyzetére is. A csúcs 
helyét az Y érték, vagyis a tetraéderes rétegben fellépő Al-helyettesítés mértéke szabja meg. 
Az Al/Si arány növekedésével az Si—0  vegyértékrezgés (—1000 cm-1) abszorpciója, az 
elméleti részben említett alapelveknek megfelelően, kisebb hullámszám felé tolódik.

A tetraéderes rétegben megjelenő Al-helyettesítés új sávokat hoz létre 820 cm _1-nél 
(AI— 0~síkra merőleges deformációs rezgés), 730 cm_1-nél (A l— О— AI síkban deformációs 
rezgés), valamint ~660 cm_1-nél, mely azonban kb. az egyidejűleg csökkenő Si—O—Si 
rezgés helyén alakul ki, ezért az utóbbi a vizsgálatokra kevésbé alkalmas.

(iIrodalom: HAYASHI H. -  OINUMA K. 1967, LYON R. J. P. -  TUDDENHAM 
W. M. 1960, VON RAHDEN H. V. R. -  VON RAHDEN M. J. E. 1972).

A ritkább Fe3+------- >5i, valamint Be helyettesítésnek még érzékenyebb hatása van
a spektrumra.

2.3.1.2. Rétegszilikátok oktaéderes kationjainak vizsgálata

A rétegszilikátok oktaéderes rétegeinek vizsgálata az oktaéderes réteghez kötődő 
szerkezeti OH csoportok rezgéseinek elemzésén alapul. A 2:1 típusú rétegszilikátok elemi 
cellája 2 OH csoportot tartalmaz. Az OH vegyértékrezgések közül a szimmetrikus Raman- 
aktív, az antiszimmetrikus !R-aktív. Az OH csoport IR rezgéseinek frekvenciái érzéke
nyen jelzik környezetüket, elsősorban az oktaéderes réteg kationját, melyhez az OH cso
port kapcsolódik. A csillám-típusú szerkezetekre vonatkozóan dolgozták ki az oktaéderes 
pozíciójú kationok jellegén alapuló ún. N, I és V rezgés-típusokat.

N-rezgések esetében az OH 3 db 2 értékű kationhoz kötődik. Lehetséges kombiná
ciói:

Na -  Mg, Mg, Mg 
NB =  Mg, Mg, Fe2 +
Nc =  Mg, Fe2+, Fe2+
Nd =  Fe2+, Fe2+, Fe2+

/-rezgések esetében az OH 1 db 3 értékű és 2 db 2 értékű kationhoz kötődik. Lehet
séges kombinációk:

lA =  Mg, Mg, R3 + 
l B =  Mg, Fe2+, R3 + 
lc =  Fe2 + , Fe2+, R3 +

1/-rezgések esetében az OH 2 kationhoz kötődik. Lehetséges kombinációk:

VA =  R2+, R2+, V 
V B =  R2+, R3+, V 
Vc =  R3+, R3+, V

Az R2+ kationok Mg vagy Fe2+, az R3+ kationok AI vagy Fe3+; a V (vacancy) 
üres oktaédermag pozíciót jelez.

A különböző típusú rezgésekre érvényes az N > I> V  hullámszám. Ezen belül az
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egyes kationok az elméleti bevezetőben felsorolt paramétereknek (ionrádiusz, vegyérték 
stb.) megfelelően érvényesítik hatásukat.

Látható, hogy a dioktaéderes ásványok OH csoportjának közvetlen környezete 
változatosabb, m int a trioktaédereseké — iehet 3 értékű vagy 2 értékű kation, vagy be
töltetlen pozíció, továbbá a 2 és 3 értékű kation is változó. Ennek eredménye, hogy az 
OH csoport vegyértékrezgései a többféle hatás összegzését mutatják, általában szélesek 
ás kevésbé jelzik tisztán az oktaéderes kation jellegét, m int a trioktaéderes csillámoknál. 
A sáv helye és alakja ezért értékes információkat nyújthat az oktaéderes réteg kation
jaira vonatkozóan csillámok és a hasonló felépítésű 2:1 rétegszilikátok esetében.

Az oktaéderes pozícióban levő kationok jellegét a vegyértékrezgéseknél jóval kisebb 
intenzitású, síkban deformációs rezgések pozíciói is jelzik.

MgOH 600-670 cm“ 1
Fe2+Fe3+OH~ 800 cm“ 1
MgFe3+OH— —> 800 cm “ 1
Fe3+OH— — — > 810—850 cm “ 1 (néha kettős)
MgAIOH-------->• 840 cm “ 1
Fe3+AIOH— -> 890 cm “ 1
AIOH----------- -> 915-950 cm“ 1

A síkra merőleges deformációs rezgések általában nagyon gyengék, ezért ezek 
kevésbé nyújtanak információt az oktaéderes réteg összetételére vonatkozóan.

(Irodalom: VEDDER W. 1964)

2.3.1.3. Al-helyettesítés goethitben

A bauxitokban található goethitben gyakran mutatkozik Al-helyettesítés, melynek 
hatása a röntgendiffrakciós, termikus és infravörös vizsgálatok regisztrátumain egyaránt 
megfigyelhető. Az infravörös spektrumban az Fe—OH deformációs rezgés 800—900 cm-1 
között levő sávjának magasabb hullámszám felé való eltolódása lineáris a goethitben levő 
Al-tartalommal. A sáveltolódással egyidejűleg az említett sáv intenzitása az Al-helyette
sítés növekedésével az alumogoethitnél jellegzetesen csökken.

(Irodalom: SOLYMÁR K. -  JÓNÁS K. 1971).

2.3.1.4. Cr-helyettesítés böhmitben

A böhmit rácsba izomorf módon Cr tud beépülni. Mivel a Cr az Al-nál nagyobb 
ionrádiusszal rendelkezik, ezért a böhmit OH vegyértékrezgéseit alacsonyabb hullámszám 
felé tolja. Itt is megfigyelhető egyidejűleg a sáv specifikus extinkciójának csökkenése.

(Irodalom: TARTE P. 1965).

2.3.1.5. Plagioklászok összetételének vizsgálata

Szintén helyettesítési vizsgálatként fogható fel a plagioklászok összetételének vizs
gálata az aszimmetrikus Si—O—Si, Si—О—AI vegyértékrezgések (950—1200 cm-1) és
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a szimmetrikus Si—O— Si, Si—О—AI vegyértékrezgések (660—800 cm-1) helyének vizsgá
lata alapján. Az Al-tartalom növekedésével a fő Si—О rezgési tartomány súlypontja, vala
m int szimmetrikus vegyértékrezgés helye alacsonyabb hullámszám felé tolódik.

(Irodalom: THOMPSON C. S. -  WADSWORTH M. E. 1957.)

2.3.2. Izomorf ásványok — ásványsorok vizsgálata

Az izomorf ásványok az izomorf helyettesítések szélső eseteit jelentik. Az izomorf ás
ványok és ásványsorok ezért az izomorf ásványok közötti különbségek m iatt az infravörös 
spektrumra hasonló hatással vannak, m int amelyeket az izomorf helyettesítéseknél tapasz
taltunk. Az oxidoktól eltekintve az izomorf sorok esetében az externál kationok változása 
jelenti a különbséget, a komplex anion azonos. Az elméleti bevezetőben utaltunk rá, hogy 
az externál kötések gyengeségük m iatt közvetlenül nem észlelhetők az analitikai spektrum
tartományban. Mivel azonban a másodrendű kation módosítja a koordinációs egység 
geometriai viszonyait, közvetve a rezgési helyeket is befolyásolni tudja.

2.3.2.1. Olivin-szerkezetek vizsgálata

Az előzőkben vázolt jelenség hatása észlelhető az olivin-szerkezetek infravörös 
spektrumán, ahol az S i0 4  vibrációk helye (a dupla Si—О vegyértékrezgés 950 és 1000 cm - 1  

és 870—900 cm - 1  között), valamint a háromszorosan degenerált deformációs rezgések 
(460 és 610 cm - 1  között) egyaránt a külső kation rádiuszának függvényei. Ennek alapján 
sikeresen lehet olivin összetételekre következtetni.

(Irodalom: BURNS R. G. -  HUGGINS F. E. 1972, TARTE P. 1965.)

2.3.2.2. Gránátok vizsgálata

Hasonló jelenségek figyelhetők meg a gránátok infravörös spektrumán, de az 
M2+ és M3+ kationok hatását nehezebb szétválasztani. Mindenesetre az 500 cm -1-nél 
nagyobb hullámszámnál jelentkező Si—О vegyérték- és deformációs rezgések helye össze
függ az elemi cella méretekkel.

(Irodalom: MOENKE H. 1961b.)

2.3.2.3. Karbonátok vizsgálata

A karbonátok CC>3 - ionja rezgéseinek helyét is befolyásolják a másodlagos exter
nál kationok. Ez a hatás egyaránt észlelhető az aszimmetrikus vegyértékrezgés, a síkban 
deformációs- és a síkra merőleges deformációs rezgés esetén. A külső kation rádiuszának 
ill. tömegének növekedésével mindhárom rezgési frekvencia alacsonyabb hullámszám felé 
tolódik.

(Irodalom: ADLER H. H. -  KERR P. F. 1963a, b.)

2.3.2.4. Egyes vízmentes szulfátok vizsgálata

Ugyancsak megfigyelhető a vízmentes Sr, Ba, Pb szulfát esetében a kation tömeg
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növekedésével az SO4  csoport aszimmetrikus vegyértékrezgéseinek alacsonyabb hullám
szám felé való eltolódása.

(Irodalom: ADLER H. H. -  KERR P. F. 1965.)

2.3.3. Polimorf módosulatok elkülönítése

Mivel a spektrum alakulását befolyásoló tényezők között szerepelnek az ásvány 
ill. koordinációs egységeinek geometriája és szimmetria viszonyai, a kémiai összetételük
ben egyező, de rácsszerkezetükben különböző polimorf módosulatok elkülönítésére is 
lehetőség van. Példaként említhetjük a rutil, anatáz, brookit eltérő IR spektrumait.

2.3.3.1. Ka leit—aragonit elkülönítése

Hasonlóan jól elkülöníthető a kalcit és aragonit IR spektruma. Az aragonit cellában 
a COl " csoportok szimmetriája lecsökken, ennek a kalcitéhoz viszonyítva új sávok meg
jelenése a következménye. (1050—1090 cm " 1 között IR aktívvá válik a szimmetrikus 
vegyértékrezgés, a deformációs rezgések pedig 2 komponensre hasadnak fel 830—860 
cm - 1  és 690—710 cm - 1  között.)

(Irodalom: ADLER H. H. -  KERR P. F. 1962.)

2.3.3.2. S i02-változatok elkülönítése

Eltérő spektrumokat adnak az S i0 2 polimorf módosulatai is, így jól elkülöníthető 
egymástól a kvarc, a trid im it és a krisztobalit.

(Irodalom: JÓNÁS K. 1973, NEMECZ E. -  BÉLAFINÉ RÉTHY K. 1961.)

2.3.3.3. Böhmit—diaszpor elkülönítése

A böhmit és diaszpor kristályszerkezetében jelentkező különbségeket jól jelzi az IR 
spektrum OH rezgési tartománya. Bár a diaszpor H kötései rövidebbek, mint a böhmit- 
ben, a diaszporban nincsen direkt kötés az egyenértékű OH csoportok között, ezért az 
OH vegyértékrezgések alacsonyabb frekvenciák felé tolódnak. Az OH csoportok elhelyez
kedésének különbsége az OH deformációs rezgésekben is megnyilvánul. A böhmitnél 
2, síkban deformációs OH rezgés IR aktív 1080cm"1 és 1160 cm " 1 -nél, míg a diaszpornál 
960—1080 cm " 1 közti tartományban az OH csoportok eltérő szimmetria viszonyai követ
keztében a 2, síkban deformációs OH rezgés mellett egy, síkra merőleges deformációs 
rezgés is aktívvá válik.

(Irodalom: FARMER V. C. 1974.)

2.3.4. Ásványszerkezet vizsgálatok

A törvényszerűségek ismeretében egyéb, a szerkezetre vonatkoztatható következ
tetések is levonhatók az infravörös spektrumokból.
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2.3.4.1. Kaolinit

A szerkezetek térbeli elhelyezkedése nyomon követésének lehetőségét példázza 
a kaolinit, amelynek infravörös spektrumából következtetni lehet az oktaéderes réteghez 
kötődő OH csoportok pozíciójára.

A kaolinit elemi cellájában levő 4 OH csoport közül 3 a felületen helyezkedik el, 
1 pedig az oktaéderes és tetraéderes réteg között. A 3 külső OH iránya és kötésjellege 
is eltérést mutat. A különféle pozíciók jól észlelhetők a kaolinit OH vegyértékrezgési 
tartományában elkülönülő 4 sáv alapján (3700—3600 cm - 1  ), de a síkban deformációs 
OH rezgések is eltérnek a felszíni OH-k és a belső OH esetében (935 cm - 1  és 915 cm ' 1 -es 
sávok. (Az 1:1 típusú trioktaéderes ásványok (szerpentin-félék) komplexebb, rendezet
lenebb szerkezettel rendelkeznek, ezeknél nem lehet szétválasztani a belső és külső OH 
csoportokat.)

(Irodalom: FARMER V. C. 1968,GIESE R. F. -  DATTA P. 1973, PARKER T. W. 
1969, WADA K. 1967, WHITE J. L. -  LAYCOCK A. -  CRUZ M. 1970.)

2.3.4.2. Egyéb szerkezetvizsgálati példák

A k lorit ásványoknál az esetek többségében jól elkülöníthető a hidroxid (brucit) 
és a 2:1 (csillám) réteghez kötött OH csoport.

(Irodalom: HAYASHI H. -  OINUMA K. 1967, SOLYMÁR K. et al. 1975, SOLY
MÁR К. -  JÓNÁS К. 1971.)

Már utaltunk arra, hogy a szilikátok S i0 4  tetraédereinek Si—О vegyértékrezgési 
frekvenciáját az Al-helyettesítés hogyan befolyásolja. Ennek a sávnak a frekvenciáját 
befolyásolja az Si—О kötés hossza is.

Hasonlóan a klorltok  esetében a bQ cella paraméter csökkenésével csökken az 
Si—О vegyértékrezgés frekvenciája.

Infravörös spektrográffal mutatták ki, hogy a thaumasit ásványban a Si-nek szo
katlan, 6 -os koordinációja van.

(Irodalom: MOENKE H. 1964.)
Infravörös és Raman-spektroszkópia együttes alkalmazásával bővülnek a szerkezet- 

vizsgálati lehetőségek. Ilyen módszerrel vizsgálták hazánkban a böhm it szerkezetében 
a H atomok lehetséges helyzetét.

(Irodalom: KISS B. A. e tal. 1980.)

2.3.5. Am orf fázisokban kialakuló lokális kötéskapcsolatok kimutatása

Mivel az IR spektrum alakulását nemcsak a kristályszerkezet, hanem a molekula
szerkezet is befolyásolja, az infravörös spektroszkópia nemcsak kristályos, hanem amorf 
fázisokban kialakuló lokális kötéskapcsolatok kimutatására is alkalmas. így például 
opálokból ki lehet mérni az amorf és kristályos kvarc arányát a 800/690 c m '1-es extink- 
ciók arányával, mivel az amorf kovánál csak az Si—О vegyértékrezgések (800 cm " 1 ) 
jelentkeznek, míg a kristályos kvarcnál a deformációs rezgés (690 cm ' 1 ) is.
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Üveges szerkezetekben is azonosíthatók az üvegszerkezetet kialakító koordinációs 
egységek sávjai, ha összességében a szerkezet rendezetlennek is tekinthető.

(Irodalom: JÓNÁS K. -  SOLYMÁR K. 1970.)

2.3.6. Víztartalom kimutatása

Az ásványok különböző típusú víztartalmának elkülönítése sok esetben lehetséges 
az IR spektroszkópia segítségével. így elkülöníthető az adszorbeált víz, a kristályvíz és 
a szerkezeti OH-ion. A különféle vizek elkülönítésének nagy jelentősége lehet pl. a zeoli- 
tok vizsgálata esetében. Az értelmezéseknél azonban gondosan kell eljárni, mert egyes 
esetekben a különféle származású OH vegyértékrezgések fedésbe is kerülhetnek.

(Irodalom: PÉCSINÉ DONÁTH É. 1966, 1968.)

2.3.7. Az ásványok rendezettségének vizsgálata

Elméleti megfontolások és tapasztalati megfigyelések teszik lehetővé, hogy infra
vörös spektrumok alapján véleményt nyilvánítsunk az ásványok rendezettségi vagy 
rendezetlenségi viszonyairól. A mérések relatív intenzitás-viszonyok mérésével, sávprofil- 
élesség és felbontás mérésével történnek.

2.3.7.1. Kaolinit-félék

Leggyakrabban alkalmazott módszer a kaolinit-félék rendezettségi állapotának 
mérése. Erre több eljárás is ismeretes. Leggyakrabban az OH vegyértékrezgések intenzitás
arányai alapján mérik a kaolinit rendezettségi viszonyait, de ismert eljárás az OH defor
mációs rezgések intenzitás arányaival jellemezni a kaoliniteket. Ismeretes olyan mód
szer, amelynél a vázrezgések, szimmetrikus és aszimmetrikus Si—О vegyértékrezgések 
felhasadásának ill. extinkciójának arányaival jellemzik a kristályosodottságot. A kaolini- 
tek rendezettségi viszonyainak mérése genetikai következtetések levonására nyújt lehető
séget.

(Irodalom: GR IBI NA I. A. e tal. 1972, JÓNÁS K. 1977.)

2.3.7.2. Egyes Al-ásványok vizsgálata

Gibbsitek kristályosságát a különböző pozíciójú OH csoportok vegyértékrezgései
nek intenzitásarányával szokták jellemezni.

(Irodalom: BÁRDOSSY GY. et al. 1977.)
Böhmit esetében az OH vegyértékrezgés és OH deformációs rezgés frekvencia el

tolódása jelezhet kisebb vagy nagyobb erejű H-híd kötést, azaz kristályosodottabb, rende
zettebb szerkezetet.

Az utóbbi méréseknek keletkezési viszonyokra vaió következtetéseken kívül, fel- 
dolgozási technológia szempontjából is jelentőségük lehet.

(Irodalom: BÁRDOSSY GY. etal. 1977, KISS 3. A. e tal. 1980.)
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2.3.7.3. Alkáli földpátok vizsgálata

Az alacsony keletkezési hőmérsékletű földpátváltozatok rendezett A l—Si eloszlá- 
súak, a magas hőmérsékletűek rendezetlenek.

A jól rendezett m ikroklin és az alacsony albit Si—0  vegyértékrezgési tartománya 
1000—1150 cm - 1  között 4—5 komponensre hasad fel, míg a rosszul rendezett szanidinnél 
és magas albitnál a fő rezgési tartomány finom szerkezete hiányzik.

Finom, ellenkező irányú eltolódások jelentkeznek a rendezettségre érzékeny rez
géseknél is 530—550 és 630—650 cm " 1 tartományban is.

(Irodalom: HAFNER S. -  LAVES F, 1957.)

2.3.7.4. Egyéb vizsgálatok

Saját tapasztalatunk, hogy a 2:1 rétegszilikátok esetében az Si—О deformációs 
rezgési sávok 400—550 cm - 1  közti száma és felhasadásuk mértéke jellemzi ezeknek 
az ásványoknak a kristályosodottsági fokát.
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