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A szerzők a dolgozatban röviden ismertetik az 1994. évben kifejlesztett LIPS2 hordozható
lézer-indukált plazma spektrométer működési alapelveit és felépítését.
A dolgozat második részében tárgyalják a mérőberendezésselfelvett lézer-indukált plazma atom
emissziós spektrumok kiértékelésére szolgáló hazai fejlesztésű „Skrom ”program főbb tulajdonsá
gait. Bemutatják a LlPS2-vel a nagy tisztaságú nehézfémeken (Cd, Си, Pb, Zn), mátrixelemeken
(Al, Ca, Mg, Mn, Si, Ti stb.) és nyomelemeken (Ag, Au, Cr, Ni stb.) végzett kísérleti mérések
eredményei alapján összeállított elem-könyvtárat. Galenitet (PbS), kalkopiritet (CuFeSi) és szfaleritet (ZnS) tartalmazó jellegzetes kőzetmintákon mért emissziós spektrumokat mutatnak be és
ismertetik a feldolgozások eredményeit. Ismertetik a vizsgált mintákban előforduló elemek kimutathatósági küszöbértékeinek és a koncentráció értékek kiszámításához szükséges hitelesítő eljá
rást.
L. Andrássy, J. Mara, G. Lupkovics, G. Molnár, L. Vihar: The portable laser induced
plasma spectrometer LIPS2
Operational principles and structure o f the portable Laser Induced Plasma Spectrometer LIPS2
developed in 1994 are briefly described in the first part o f the paper.
In the second part o f the paper, major features o f the Hungarian-made ‘Skrom' program for
interpretation o f the laser induced plasma atomic emission spectra obtained using this instrument
are described. Wavelength-spectral line library compiled from the results of test measurements
with the LIPS2 on high-purity heavy metals (Cd, Cu, Pb, Zn), rock matrix components (Al, Ca, Mg,
Mn, Si, Ti, etc.) and trace elements (Ag, Au, Cr, Ni, etc.) is presented. Observed emission spectra
o f characteristic rock samples (containing galena, PbS, chalcopyrite, CuFeSi, and sphalerite, ZnS)
are shown and results o f interpretation are described.
The calibration procedure necessary to determine the detectability threshold and the concent
ration o f the elements in the samples is also discussed.

A nyersanyaglelőhelyek előkutatási, illetve a kör
nyezetvédelmi nehézfém kutatások felderítő fázisai
ban régóta igény van egy terepen is működő mobil
rendszerű berendezés kifejlesztésére, amely segítsé
gével a geológiai fúrásokból kivett fúrómagminták,
illetve a környezetvédelmi kutatásoknál nyert talaj
minták gyors, előkészítés nélküli roncsolásmentes
vizsgálata végezhető el.
A LIPS2 típusú lézer-indukált plazma spektromé
terhez hasonló mobil rendszerű, hordozható műszer
kísérleti fejlesztéséről számoltak be a Laser& Optro
nics 1993. decemberi számában közölt cikkben
[NORDSTROM 1993], illetve az Emerging Technolo
gies 1994. decem beri szám ában m egjelent cikkben
[LYTLE 1994]. Utóbbi publikációban már bemutat
ják az elkészült LIBS berendezés kísérleti példányát
és együttműködő partnereket keresnek a további fej
lesztésekhez. LYTLE az elkészült berendezést a kör
nyezetvédelmi alkalmazás mellett fémek szennye
zettségének vizsgálatára és a levegő tisztaságának
mérésére kívánja felhasználni.

1Beérkezett: 1995. november 13-án
2 Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, H-l 145 Budapest,
Kolumbusz u 17-23.

A korábbi években kifejlesztett LIPS 1 típusú be
rendezés [ANDRÁSSY et al. 1993] egy henger alakú
szondából és az analizátort tartalmazó felszíni egy
ségből állt. A plazmakeltéshez a szondába volt be
építve a passzív Q-kapcsolású Nd: YAG lézer forrás,
a működtetéséhez szükséges nagyfeszültségű táp
egység és a lézert fókuszáló optikai rendszer. Az
emissziós spektrum detektálás száloptika közvetíté
sével, polikromátor, detektor egység közbeiktatásá
val történt. A mért adatok a felszíni egység memóri
ájából egy szokásos RS232 soros vonalon keresztül
jutottak a számítógépbe, ahol a további feldolgozás
hoz szükséges formátumban tárolódtak. A teljes fo
lyamatot, a lézer vezérlést, adatgyűjtést a felszíni
számítógép vezérelte. A megfelelő formában tárolt
spektrum fájlokat a CANBERRA által kifejlesztett
Sampo 90 programmal értékeltük ki. A spektrumvo
nalakat tartalmazó adatkönyvtárat az adott feladatok
ismeretében állítottuk össze.
A korszerű követelményeknek megfelelő LIPS2
hordozható lézer-indukált plazma spektrométer kifejlesztését az indokolta, hogy a korábbiakban kifej
lesztett LIPS 1 típusú lézer spektrométerrel az ELGIben elvégzett módszertani vizsgálatok eredményei
ből egyértelműen kiderült, hogy a mérőberendezés
érzékenysége és felbontóképessége a földtani és kör
nyezetvédelmi feladatoknak még nem felelt meg.

3BIOMOM Orvosi, Optikai Fejlesztő és Gyártó Mérnöki Kft. H-l 125
Budapest, Rozsé u. 19.
4OPLAB Optikai, Elektronikai Fejlesztő és Gyártó Mérnöki Kft. H1221 Budapest, Arany János u. 115.
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Alapelv

A készülék felépítése

A készülék két fő egységből áll: a kezelőszerv
Egy nagy teljesítményű lézer impulzus (közelítő
leg: 50 G W /cnr) és a szilárd test (esetünkben: kőzet nélküli mérőegységből és a vele soros vonalon
minta, talajminta) kölcsönhatását követő folyamato összekötött vezérlő-feldolgozó egységből. A mérő
kat, a szilárd test anyagi jellemzői (abszorpciós-ref egység felépítésének sematikus vázlata az L ábrán,
lexiós koefficiensek, hővezetési állandó, olvadás fényképe a 2. ábrán látható.
pont, ionizációs potenciál) határozzák
meg. A kibocsátott lézer impulzus ener
giájának egy része abszorbeálódik, míg
másik része reflektálódik. Az elnyelt
energia az anyag helyi melegítését,
majd a szilárd-folyékony átmenet teljes
olvadékba történő átalakulását eredmé
nyezi. A továbbiakban elnyelt lézer
energia a párolgáshőt fedezi, majd a
magas hőmérséldet mellett a gyors gőz
fejlődés jelentős felületi recessziót
okoz, amely kráter kialakulásához ve
zet.
A kiszakított forró plazmában kez
detben elsődleges elektronok, ionok ta
lálhatók, amelyekre, mint töltéssel bíró
részecskékre szintén hat a lézer fénye,
ami további, lavina-szerű ionizációt
eredményez. A plazma hőmérséklete a
kezdeti extrém magas értékről kb. 1 ps
elteltével lassan lecsökken és a gerjesz
tett atomi és ionos formák sugárzás ki
bocsátásával alapállapotba kerülnek. A
1. ábra. A mérőegység felépítésének sematikus vázlata
kibocsátott sugárzás hullámhossza jel
Fig. 1. Block scheme of the measuring unit
lemző a vizsgált anyagot felépítő elemi
összetételre.

A LIPS2 hordozható lézer-indukált plazma
spektrométer működési elve
A Nd:YAG lézer impulzusa a mérendő mintára
fókuszálódik. Az energiasűrűség meghaladja a minta
alkotóelemeinek kötési és ionizációs energiáját, rö
vid élettartamú plazmát hozva létre. Mivel az indu
kált plazma emissziós spektrumát a vizsgált minta
alkotóelemei határozzák meg, a lézer impulzus által
keltett plazma fényét egyutas UV-látható spektromé
ter dolgozza fel.
A plazma felvillanását fénygyűjtő optika fogja fel
és egy fényvezető szálkötegbe csatolja. A szálköteg
másik vége úgy van kialaldtva, hogy az egyben a
színfelbontást végző polikromátor bemenete is. A
polikromátor által előállított spektrumot diódasor ér
zékeli. Az ebből kiolvasott analóg elektromos jelek
analóg-digitális átalakítás után a feldolgozó egység
be kerülnek.
Az analóg-digitális átalakítás után a jelek RS232
soros vonalon keresztül jutnak az IBM AT (célsze
rűen Notebook) típusú számítógépbe, ahol a további
feldolgozáshoz szükséges formátumú adatgyűjtés,
adatkezelés és a megfelelő program segítségével a
feldolgozás valósul meg.
A számítógép az emissziós spektrumok fogadása
és feldolgozása mellett, a lézer és a mérés vezérlését
is együttesen elvégzi.
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2. ábra. A LIPS2 hordozható lézer-indukált plazma
spektrométer fényképe
Fig. 2. The Portable Laser Induced Plasma Spectrometer
LIPS2
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A mérő egység fő részei:
—
—
—
—
—
—
—
—

a Nd: YAG lézer és az infra áteresztő szűrő;
a lézert fókuszáló optika és a tápegység;
a mintatér;
a fémgyűjtő és becsatoló optika;
a polikromátor;
az érzékelő egység;
az analóg-digitál átalakító egység;
a mikroprocesszoros vezérlő az átmeneti min
tatárral és a soros illesztővel;
— az általános tápegység.

Az Nd.YAG lézer az infra áteresztő szűrővel és a
lézert fókuszáló optikával
A plazma indukálásához szükséges lézer impulzu
sokat Nd: YAG lézer szolgáltatja. Az impulzus ener
giája ~10 mJ, hossza 4 ns. A lézer hullámhossza
1064 nm. A lézert pumpáló villanólámpa fényének a
mért hullámhossz tartományba eső részét az infra
áteresztő szűrő küszöböli ki. A lézernyalábot optika
fókuszálja a mérendő mintára. A kisebb nyalábátmé
rő miatt nő az energia sűrűsége és a plazma hőmér
séklete. A tápegység előállítja a villanólámpa és a
lézer üzemi feszültségét, valamint a nagyfeszültségű
gyújtó impulzust. A gyújtás TTL szintről vezérelhe
tő. A maximális áramfelvétel ~4 A 12 V DC-ről.

A mintatér
A mintatér kialakítása a szabálytalan alakú, de
közel sík felületdarabbal rendelkező minták mérését
teszi lehetővé. A mérőnyíláson merőlegesen kilépő
lézernyaláb a mérendő mintára fókuszálva létrehoz
za a plazmát. A plazma felvillanásának fényét kvarc
optika csatolja a kör keresztmetszetű fényvezető
szálkötegbe. Az optika tengelye 45°-ot zár be a minta
normálisával. A szálköteg 0,5 mm-es magméretű
kvarc szálakból áll. A köteg másik végén a szálak
sorba rendezve képezik a polikromátor bemenetét
(belépő „rését”).

A polikromátor
A polikromátor holografikus konkáv rácsos,
amely lehetővé teszi a teljes mérendő spektrum egy
idejű felvételét. A polikromátor kialakításánál fogva
a bontó elemen kívül nem tartalmaz optikai eleme
ket. Az oszlop alakba rendezett szálköteg képezi a
polikromátor belépő rését (50 mm-es résszélesség).
Az alkalmazott rácsnak megfelelő hullámhossz-tar
tomány (pl. 270—570 nm) képeződik le 25 mm-es
hosszra. A polikromátor kialakítása és a holografikus
rács biztosítja, hogy a szórt fény csekély legyen
(<0,05 %).

tó fokozat végzi, amely biztosítja az analóg-digitális
átalakító kivezérlését. A teljes egység dinamika tar
tománya min. 12 bit.

Az analóg-digitális átalakító egység
Felbontása 14 bit, max. konverziós sebessége
1 MHz, m aximális differenciális linearitás-hibája
+/-1 LSB, jel-zaj viszonya >70 dB. Teljesítmény fel
vétele <3 W.

A mikroprocesszoros vezérlő
A mikroprocesszoros egység végzi a belső időzí
tési, vezérlési feladatokat, a soros vonali adatátvitelt
és információcserét. Vezérli a lézer tápegységét, elő
állítja az érzékelő egység számára a speciális óraje
leket, indítja az AD egységet. Az aktuális mintaregisztrátumot 1024x2x14 bites átmeneti tárolóba he
lyezi, majd soros vonalon továbbítja a feldolgozó
egységbe. A készülék bekapcsolása után automati
kusan teszteli az általa vezérelhető részegységeket.
A készülék pillanatnyi állapotát a feldolgozó egység
lekérdezheti. A kezelő által kiadott mérési és egyéb
parancsok dekódolása és végrehajtása szintén ennek
az egységnek a feladata. A belső vezérlő tehát sem
számítási, sem adatfeldolgozási feladatokat nem hajt
végre és a készülék felhasználójával is csak közvet
ve, a feldolgozó egységen keresztül van kapcsolat
ban (soros vonal).

Az általános tápegység
Az általános tápegység kapcsolóüzemű DC-DC
átalakítókból áll. Bemenete névlegesen 12 V DC.
Kimenetein előállítja a digitális áramkörök +5 V-ját,
valamint az analóg egységek ±15 V-ját. A teljes
üzemi teljesítményfelvétel (a lézer tápegységével
együtt „töltéskor”) <50 VA csúcsban.

A feldolgozó egység
A feldolgozó egység a soros vonalon csatlakozik
a mérőegységhez. Feladata a kommunikáció a keze
lővel — parancsok vétele és továbbítása a mérőegy
ségnek, illetve a mérőegység állapotát jellem ző in
formációk közlése —, valamint a mintaregisztrátumok feldolgozása.
A mintaregisztrátumok magas szintű kiértékelése
és tárolása IBM AT (célszerűen Notebook) gépen
végezhető. A szoftver lehetővé teszi a teljes minta
regisztrátumok grafikus megjelenítését, manipulálá
sát, összehasonlítását, a csúcshelyek keresését, a csú
csok azonosítását könyvtár segítségével, mérési so
rozatok végzését stb.

A készülék méréstechnikai jellemzői
Az érzékelő egység
A polikromátor által előállított spektrumot kvarc
ablakos diódasor érzékeli. Alkalmazható 512 és 1024
elemű diódasor 25 mm ( l /;) hosszal egyaránt (Hama
matsu gyártmányok). Az érzékelő kim enőjele precí
ziós integráló-tartó áramkörre kerül, amely egyben
nagy meredekségű töltés-feszültség konverziót való
sít meg. A további feszültségerősítést programozha
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A teljes készülék műszaki paramétereit a felsorolt
részegységek specifikációja határozza meg. Néhány
jellemzőt azonban külön kell tárgyalni.
a. Spektrális felbontás
A felhasználó speciális igényéhez igazítható para
méter a vizsgálandó hullámhossz-tartomány (vagyis
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b. Érzékenység
A kimutatható elemkoncentrációt több tényező
befolyásolja. A készülék 14 bites felbontása matema
tikailag ~61 ppm-nek felel meg. Ez természetesen
nem érhető el. A plazma felvillanásának intenzitása
anyagfüggő. A mérendő anyag minősége befolyásol
ja a plazmát alkotó atomok számát, a kialakuló plaz
ma hőmérsékletét és geometriai méreteit. Ugyanan
nak az elemnek a kimutatható koncentráció értéke is
függ tehát a mérendő minta többi összetevőjétől. A
vizsgált spektrális tartományban a különféle elemek
jellem ző vonalai is természetesen különböző erősségűek. A kimutathatóság tehát függ attól, hogy miből
mit akarunk kimutatni. Kedvező esetben a 100 ppmes koncentráció is kimutatható a készülékkel.

A LIPS2 berendezéssel mért lézer-indukált
plazma emissziós spektrumok Skrom prog
rammal történő gyors kvalitatív értelmezése
A LIPS2 hordozható lézer-indukált plazma spekt
rométerrel mért emissziós spektrumok grafikus meg
jelenítését és kvalitatív előfeldolgozását a Skrom
program segítségével végezzük el. A Skrom program
egyszerű kezelhetősége, flexibilitása, aritmetikai tu
lajdonságai lehetővé teszik számunláa a teljes hul
lámhossz tartományban (270—570 nm-ig, illetve
200—500 nm-ig) történő grafikus színes ábrázolás
mellett a vizsgált minta elemi összetételének gyors
kvalitatív meghatározását is.
A Skrom programrendszer főbb tulajdonságait az
alábbiakban foglaljuk össze:
— egyszerre 10 emissziós spektrum színes grafi
kus megjelenítése,
— a mért emissziós spektrumokon kívánság sze
rinti intervallumok kijelölése, nagyítása, lép
tékváltoztatás,
— aritmetikai tulajdonságok (spektrumszűrés si
mító függvény segítségével, spektrum normá
lás, spelrtrumok összeadása, konstanssal tör
ténő szorzása, görbe alatti terület kiszámítá
sa),
— csúcshelyek kijelölése, a kijelölt csúcshelyek
re amplitúdó és hullámhossz érték felírása, a
megadott elemkönyvtár alapján elemazonosí
tás.
Az egyes mintákon mért lézer-indukált plazma
emissziós spektrumok feldolgozásánál két lehetőség
között választhatunk.
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Az első esetben a mért emissziós spektrumok fel
dolgozása során az adott elem (pl. nehézfém) kere
sését végezzük el, a program számára általunk elké
szített könyvtár (tudásbázis) segítségével, figyelem
mel arra, hogy a megbízható elemazonosításhoz mi
nél több jellem ző és nagy intenzitású spektrumvonal
épüljön be a könyvtárba. Ez esetben a program csak
a kiválasztott elem keresését végzi el és megtalálás
esetén a mért és azonosított spektrumvonalakra fel
írja az elem vegyjelét. A második — de egyben
bonyolultabb — esetben a program megadja a vizs
gált minta elemi összetételét az általunk létrehozott,
több elemet tartalmazó könyvtár segítségével. A
könyvtár összeállításánál tekintettel kell lenni az
adott feladatra, az egyes elemek gerjeszthetőségi és
kimutathatósági értékeinek ismeretére, illetve a vizs
gált minta mátrix hatásaira. Tekintettel az említettek
re a több elemet tartalmazó könyvtár összeállításánál
a vizsgált elemek jellemző emissziós spektrumvona
lai közül csak néhány jellemző nagy intenzitású,
interferenciamentes spektrumvonalat használunk
fel.
A kvalitatív elemazonosításánál nagy segítséget
jelentenek a korábbiakban elvégzett laboratóriumi
vizsgálatok és néhány nagy tisztaságú nehézfém,
mátrixelem és néhány nyomelem plazma emissziós
spektrumainak mérése és kiértékelése. Példaként a
3. és 4. ábrákon Si és Cd elemek lézer-indukált
plazma emissziós spektrumai láthatók.
Keverékminták (kőzetek, ásványok, talajminták
stb.) esetében nagy jelentősége van annak, hogy jól
ismerjük az összetevő elemi komponensek széles
spektrum tartományon belül mutatott jellegzetes in
terferenciamentes vonalait. Az egyes elemek azono
sításához több emissziós spektrumvonal felhasználá
sával az elemazonosítás megbízhatóvá válik.

A LIPS2 hullámhossz-spektrumvonal
könyvtára
Az irodalomban a lézerforrásokkal indukált (ha
sonló elveken működő) mérőberendezésekkel felvett
emissziós spektrumok feldolgozásával kapcsolatban
kevés ismeretanyaggal rendelkezünk. A klasszikus
értelemben használatos szikra ív- és plazmakönyvtá
rak több esetben nagy segítséget jelentenek az egyes
elemekre jellemző emissziós spektrumvonalak azo
nosításához. Gyakorlati tapasztalataink alapján az
egyes elemek eltérő gerjeszthetősége következtében
a teljesen megbízható leértékeléshez szükség van a
LIPS2 hordozható lézer-indukált plazma spektromé
ter saját hullámhossz-spektrumvonal könyvtárának
létrehozására. A LIPS2 mérőberendezéssel az egyes
nehézfémeken (Cd, Cu, Pb, Zn), mátrixelemeken
(Al, Ca, Mg, Mn, Si, Ti stb.) és nyomelemeken (Ag,
Au, Cr, Ni stb.) végzett lézer-indukált plazma atom
spektroszkópiai mérések eredményei alapján létre
hoztuk a mérőberendezés saját hullámhossz-spekt
rumvonal relatív intenzitás érték könyvtárát. Az ál
talunk létrehozott LIPS2 könyvtár adatainak egy
részletét az 7. táblázatban foglaljuk össze.
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3. ábra. Nagy tisztaságú Si etalonminta lézer-indukált plazma emissziós spektruma
Fig. 3. Laser induced plasma emission spectrum of a high-purity Si etalon sample

4. ábra. Nagy tisztaságú Cd etalonminta lézer-indukált plazma emissziós spektruma
Fig. 4. Laser induced plasma emission spectrum of a high-purity Cd etalon sample

Néhány geológiai minta lézer-indukált plaz
ma emissziós spektruma
A LIPS2 hordozható lézer-indukált plazma spekt
rométerrel néhány geológiai mintán kísérleti jelleg
gel lézer-indukált plazma emissziós spektrumokat
mértünk. A mérések célja a minták érces szakaszain
és a mátrixkőzet kiválasztott pontjain a jellemző
elemek, főkomponensek kimutathatóságának vizs
gálata.
A kiválasztott geológiai minták galenitet (PbS),
kalkopiritet (CuFeS2) és szfaleritet (ZnS) tartalmaz
nak, de részletes geológiai leírásokkal jelenleg még
nem rendelkezünk. A galenites (KOI) és szfalerites
(КОЗ) mintáknál az érces szakaszok szemmel törté
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nő véletlenszerű kiválasztása mellett a meddő
(K O lm és К О З т ) szakaszon is végeztünk mérése
ket. A kiválasztott mérési helyeken 1, illetve 10
lézerlövéssel történt az emissziós spektrumok méré
se, utóbbi esetben átlagspektrumot vettünk fel. Az
5. ábrán rodokrozitban (M nC 03) előforduló galeni
tes (PbS) érces összlet egy kiválasztott pontjában
mért, illetve a nagy tisztaságú Pb fémetalon lézer-in
dukált plazma emissziós spektrumai láthatók. Az
ábrára való vizuális rátekintéssel is a Pb jelenléte
egyértelműen megállapítható, de a Skrom program
mal történő feldolgozás után az alábbi Pb vonalak
azonosíthatók: 357,3 nm (357,273), 364,0 nm
(363,958), 368,7 nm (368,348), 374,6 nm (373,995)
és 405,6 nm (405,783). A zárójelben a 1. táblázat
alapján az irodalmi (szikra) értékeket tüntettük fel.
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1. táblázat. Nagy tisztaságú fémmintákon laboratóriumban és LIPS2 hordozható műszerrel végzett lézer-indukált plazma
emissziós spektrumvonalak táblázata
Table 1. Spectral lines observed in laboratory and laser induced plasma emission spectral lines obtained using the portable
instrument LIPS2 for high-purity metal samples

Geológiai ismereteink szerint a galenites ércesedés egyik kísérő nyomeleme az ezüst (Ag), igen kis
koncentrációban. Az 5. ábrán látható teljes emissziós
spektrum egy szakaszának (321 nm —344 nm) kina
gyítása és függőleges tengely léptékváltása után
(6. ábra ) az Ag jelenléte a 328,0 nm-es és a 338,0
nm-es emissziós spektrumvonal alapján egyértelmű
en megállapítható.
A 7. ábrán a mangán tartalmú rodokrozit meddő
kőzet egy kiválasztott pontjában mért és a nagy tisz
taságú Mn fémetalon lézer-indukált plazma emisszi
ós spektrumai láthatók. Az ábra alapján, illetve a
Skrom programmal történő feldolgozás eredményei
alapján a Mn egyértelműen kimutatható, de a 2. táb
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lázatban összefoglalt eredmények alapján Al, Fe,
Mg, Ca, Si és Ti elemek is azonosíthatók.

A LIPS2 hitelesítése
A vizsgált mintákban előforduló elemek kimutathatósági küszöbértékeinek meghatározásához, a
koncentráció értékek kiszámításához szükséges hite
lesítő összefüggések megállapításához olyan etalon
mintákra van szükség, amelyek összetételük szerint
igen jól közelítik az általunk vizsgált képződmények
elemi összetételét és laboratóriumi mérések alapján
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5. ábra. Rodokrozitban (MnC03) előforduló galenites (PbS) érces összlet és nagytisztaságú Pb etalonminta lézer-indukált plazma
emissziós spektrumai
Fig. 5. Laser induced plasma emission spectra of galena (PbS)—containing ore in rhodocrosite (MnC03) host rock, and
high-purity Pb etalon sample

6. ábra. Galenites ércesedésben nyomokban levő Ag tartalom azonosítása
Fig. 6. Identification of Ag as a trace element in galena

(ICP) és (AAS) ismert az összetevő elemek százalé
kos eloszlása (|ig/g).
Az OMFB támogatásával háromféle talaj mátrix
ból (1—meszes, 2—homokos, 3—savanyú) készül
tek etalonok az ALUTERV-FKI-ban. [KÁLMÁNNÉ
et al. 1995]. Az 1/1,2 ,3-as jelűek a hatóságilag előírt
határértékek közelében, а II/1,2, 3-as jelűek a határ
érték háromszorosának közelében tartalmazzák a
vizsgálatok számára fontos fémeket. A bizonylatolt
értékek hitelességét az Országos Mérésügyi Hivatal
tanúsítja. Példaként a 8. ábrán fémekkel szennyezett
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gyengén savanyú talaj (II/3) hiteles anyagminta bi
zonyítványát mutatjuk be.
A 9. ábrán bemutatjuk a savanyú mátrixú II/3
etalonmintán mért emissziós spektrumot. Az ábrán
az etalonminta emissziós spektrumán kívül láthatók
a nagytisztaságú Mg és Ca etalonok emissziós spekt
rumai is abból a célból, hogy egyértelműen azonosíta
ni tudjuk a mintában 1,3 %-ban előforduló Mg (MgO)
és 1,2 %-ban előforduló Ca (CaO) elemeket.
Mivel az egyes etalonmintákban a 8. ábrán bemu
tatott hiteles anyagminta bizonyítvány alapján a vizs
gált mátrix és szennyező elemek eltérő koncentráci-

Magyar Geofizika 36. évf. 3. szám

7. ábra. Mangán tartalmú rodokrozit meddő kőzet egy kiválasztott pontjában mért lézer-indukált plazma emissziós spektrum
Fig. 7. Laser induced plasma emission spectrum obtained at a selected point of the manganese—containing (rhodocrosite) host
rock

Table 2. Element identification

óban találhatók, a kimutathatósági küszöbértékek
meghatározásán tül lehetőség van az adott mátrix
figyelembevételével az éles nagyintenzitású emiszsziós spektrumvonalakkal jelentkező elemek kon
centrációjának a meghatározására is a kétpontos hi
telesítés segítségével, lineáris összefüggést feltéte
lezve.

Kimutathatósági küszöbérték
A LIPS2 hordozható lézer-indukált plazma spekt
rométerrel felvett spektrumok megbízható kiértéke
léséhez ismerni kell a vizsgált mintákban előforduló
elemek kimutathatósági küszöbértékeit. Az egyes
mintákban előforduló elemek kimutathatósági érté
kei a minták mátrixanyagának is függvényei, ezért a

Magyar Geofizika 36. évf. 3. szám

kimutathatósági értékek meghatározásánál figye
lemmel kell lenni az említett tényekre.
Irodalmi ismereteink alapján az egyes elemek indukálhatósági (gerjeszthetőségi) értékei nagyon kü
lönböznek egymástól, ezért a geológiai és környezet
védelmi kutatásoknál számunkra igen fontos kőzet
alkotó elemeket három fő csoportban foglaljuk
össze:
— igen jól kimutatható elemek ( 0,0002 —
0,001): Ag, Cd, Mg, Mn, Zn,
— közepesen kimutatható elemek (0,002 —
0,01): Al, Au, Ca, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Si, Ti,
— nehezen kimutatható elemek (0,01-né 1 na
gyobb): Ni, P, Hg.
A fenti irodalmi összeállításban látható gerjeszt
hetőségi és kimutathatósági értékek a LIPS2 hordoz
ható lézer-indukált plazma spektrométerrel a nagy
tisztaságú fém etalon mintákon, a geológiai mintá
kon, illetve a talaj etalon talajmintákon végzett mé
réseink alapján természetesen erősen különböznek a
felsoroltaktól.
A vizsgált mintákon mért indukált emissziós
spektrumok feldolgozása során eddigi tapasz
talataink alapján az igen jól kimutatható elemi kate
góriába a Ca, Mg, Mn, Ti, a közepesen kimutatható
elemek kategóriájába az Ág, Al, Cr, Fe, Ni, Pb, Zn
és a nehezen kimutatható elemek kategóriájába az
Au, Cd, Cu, Si elemek tartoznak.
A következőkben néhány fontosabb mátrixelem
és nehézfém kimutathatósági küszöbértékeit a 3. táb
lázatban tüntetjük fel savanyú talaj- és nagytisztasá
gú Al-mátrixot feltételezve. Az egyes elemeknél fel
tüntetett ppm és % érték azt jelenti, hogy a mért
emissziós spektrumok kiértékelése során az adott
koncentráció mellett az elem még azonosítható. A
feltüntetett értékeket nem tekintjük végleges határér
tékeknek.
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ALinXRV-FKI КЛ.

HITELES ANYAGMINTA BIZONYÍTVÁNYA

H/3.
Fémekkel szennyezett gyengén savanyú talaj

Budapest. 1994. december 12.

8. ábra. Fémekkel szennyezett gyengén savanyú talaj (П/3) hiteles anyagminta bizonyítványa
Fig. 8. Etalon material certificate for a slightly acid soil (П/3) contaminated with metals

Következtetések
A LIPS2 hordozható lézer-indukált plazma spekt
rométer segítségével geológiai és környezetvédelmi
kutatásoknál lemélyített mélyfúrásokból kivett mag
minták, illetve talajminták gyors, előkészítés nélküli
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roncsolásmentes vizsgálata végezhető el. A berende
zéssel felvett emissziós spektrumok feldolgozása so
rán lehetővé válik a vizsgált minták elemi összetéte
lének a meghatározása, az egyes mátrix és nehézfé
mek kimutatása a műszer érzékenységi paramétere
inek, illetve az egyes elemekre jellemző kimutathatósági küszöbértékek függvényében. Félbevágott fú-
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9. ábra. Savanyú mátrixú П/3 etalonmintán mért lézer-indukált emissziós spektrum
Fig. 9. Laser induced plasma emission spectrum of the acid matrix (П/3) etalon sample

3. táblázat. Egyes nehézfémek és mátrix komponensek érzékenységi küszöbjei
savanyú talajban és nagytisztaságú Al-mátrixban
Table 3. Detectability thresholds for some heavy metals and matrix components
in acid soil and high-purity A1 matrix

rómagok esetén hosszanti, illetve harántszelvények
jelölhetők ki és a szelvények mentén mért emissziós
spektrumok feldolgozása során elem-eloszlás térké
pek rajzolhatok meg.
Az igen kis koncentrációban (50 ppm-től
250 ppm-ig) jelenlévő nehézfémek és nyomelemek
jellem ző spektrumvonalai a magasabb termikus zaj
miatt csak igen kis spektrumvonal intenzitás értékek
kel jelentkeznek, ezért a kalibráció, az elemi kon
centráció értékek kiszámítása nagyobb pontatlanság
hoz vezet. Az említett probléma megoldását, az ele
mi koncentráció értékek kiszámítási pontosságának
növelését szolgálja a LIPS3 időkésleltett hordozható
lézer-indukált plazma spektrométer fejlesztése. A
mérőberendezés detektáló egységéhez csatlakozó
időkésleltető hardverkártya és szoftver segítségével
a megfelelően beállított időkésleltetések és optima
lizált időkapu hosszak segítségével az igen kis kon
centrációban előforduló elemek jellemző spektrumvonalai kiemelhetők a háttérből (termikus zaj csők-
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kentése), jól elkülöníthetők és a
spektrumvonal intenzitás értékek
nagysága növelhető. Az egyes ele
mekre jellemző spektrumvonal inten
zitás értékek és a kalibrációs össze
függések segítségével a koncentráció
értékek meghatározásának pontossá
ga megnövelhető.
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