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Bevezetés 

Alkalmazott módszerek: 

• Szelektív kioldások: amorf és szabad vas 

• Röntgendiffrakció (XRD): ásványos összetétel 

• Röntgenfluoreszcencia spektroszkópia (XRF): elemi összetétel 

• Lézerdiffrakciós szemcseanalízis: szemcseméret-eloszlás 

• Terepi vizsgálatok: Fe(II) kimutatása 

• Nem-diszperzív infravörös spektroszkópia: szerves széntartalom (SOC) 

• Diffúz reflektancia spektroszkópia (DRS)? 

 

Kutatási projekt: vízhatású talajok vizsgálata 
 - vasásványok jelentős mennyiségben vannak jelen 
 - gyengén kristályos ásványok nagy aránya 
 - redukált talajkörnyezetből származó minták vizsgálatának kérdése 



DRS - Talajtani alkalmazások 

• Kvalitatív vizsgálatok 

• Színmeghatározás 

• Komponensek vizsgálata (szerves anyag, ásványok) 

 

• Kvantitatív vizsgálatok 

• Goethit/hematit arány 

• Kemometria: pH, agyagtartalom, kationcsere-kapacitás,… 

Előnyök: 
- gyors 
- nem-destruktív* 
- egyszerű minta-előkészítés 
- kristályos és rövid távon rendezett szerkezetű anyag egyaránt vizsgálható 
 



Jellegzetes abszorpciós sávok 
vizsgált paraméter vizsgálati elnyelési sáv (nm) irodalom 

nedvességtartalom 1926, 1954, 2150 Dalal-Henry, 1986 

szerves C 1744, 1870, 2052 Dalal-Henry, 1986 

szerves C 410, 570, 660 Viscarra Rossel et al., 2006 

összes nitrogén 1702, 1870, 2052 Dalal-Henry, 1986 

goethit 480 Torrent-Barrón 2008 

hematit 535 Torrent-Barrón 2008 

szerves C és Fe, Mn 425-695 Henderson et al., 1992 

Vas(III)-ásványok: kimutatási határ: 0,1% 
VIS-NIR tartományban nincs karakteres sávja a kvarcnak, kalcitnak 
 

Görbe-transzformációs módszerek: jobb kimutatás, zavaró hatások csökkentése 
 Kubelka-Munk elv: (1-R2)/2R R=reflektancia 

 1. és 2. derivált 
 Kubelka-Munk 2. deriváltja 



Célkitűzés 

• A VIS-NIR DRS módszer rutinvizsgálati 
lehetőségeinek feltárása (kvalitatív szempontból) 

 

• Az adott műszer működésének jobb megismerése 



Diffúz reflektancia spektroszkópia 

Diffúz módon reflektált sugárzás mérése: 
integráló gömbbel, 

BaSO4 sztenderdhez viszonyítva 

Reflexió: fényvisszaverődés 
 -szabályos tükrözés (1.) 
 -diffúz visszaverődés (2.) 
 
Reflektancia: beeső és visszavert fluxus 
hányadosa 

1.  2. 

Agyag és elektromágneses sugárzás 
kölcsönhatása: hullámhossz-specifikus 
abszorpció 



Diffúz reflektancia spektroszkópia 

 

MTA CsFK FTI Kőzet- és Talajvizsgáló Laboratórium 
Shimadzu UV-3600 UV-Vis-NIR spektrofotométer + LISR-3100 integráló gömb 

Diffúz reflektancia spektroszkópia (DRS) mérések VIS-NIR (400-2400 nm) 
tartományban 



A spektrumot befolyásoló hatások 

Minta tulajdonságai: 
 
 Szemcseméret (szórás, szabályos tükrözés) 
 
 Nedvességtartalom (intenzitás-csökkenés, sávkiszélesedés) 
 
 Szerves anyag és egyéb komponensek átfedő csúcsai 
 
 
A műszer beállításai, tulajdonságai (detektor-, lámpa- és rácsváltás) 



Minták 

Ismert összetételű minták 
 -Zettlitz kaolin 
 -IMB montmorillonit 
 -analitikai kvarchomok 
 -goethit 
  
 
Talajminták: lápos réti talaj 
 -szerves (A) szint 
 -vasfelhalmozódási (B) szint 
 -talajképző kőzet (C) szint 

Nedves és száraz minták, 
Különböző szemcseméret-eloszlás  
 (nyers és porított minták) 

A 

B 

C 



Reflektancia spektrumok 

Nyers spektrumok (2.) összehasonlítása adatbázissal (1.) 

http://crism.jhuapl.edu 

2. a 

2. b 



Vasásvány-vizsgálat I. 
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Kubelka-Munk 2. derivált 

goethit hematit 

Torrent-Barrón, 2002, 2008 

5-20 cm 

35-50 cm 



Vasásvány-vizsgálat II. 

Reduktív talajkörnyezetből származó minta vizsgálata 
friss (1.) és kiszáradt (2.) állapotban 

Víztartalom vesztés Fe oxidációval járó átalakulás/száradás 

(R
%

)”
 

2. Derivált görbe 
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%
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Összegzés 

Gyors, egyszerű alkalmazhatósága révén a DRS talajásványtani 
rutinvizsgálatként használható. 
 – XRD kiegészítő módszere lehet (röntgenamorf ásványok is  
  vizsgálhatók, alacsonyabb kimutatási határ) 
 – goethit-hematit elkülöníthető 
  
Redukált (és nedves) állapotú mintákban lejátszódó átalakulási folyamatok 
vizsgálata lehetséges. 
  – víztartalom 
  – vasásvány átalakulás 
 
A spektrumot jelentősen befolyásolja a minta-előkészítés és a mérési 
körülmények, ezért mérési protokoll kidolgozása javasolt. 
 
Kvantitatív vizsgálatok lehetősége: kemometria – további adatgyűjtés 
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Köszönöm a figyelmet! 



Bírálói kérdések I. 

1. Hogyan biztosítható a minták konstans szemcseeloszlása – hiszen ez, mint 
a dolgozatból is kitűnik, az egyik sarkalatos kérdése a DRS analízisnek? 
 

- porítással 
 
 

2. Másképpen hogyan lehetne csökkenteni vagy teljes egészében eliminálni 
a szerves anyag zavaró hatását a vas-vegyületek DRS mérésénél? 

 
(- szerves anyag eltávolítása pl. hidrogén-peroxidos kezeléssel) 


