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Maa-aineksessa fosfori on sitoutunut alkuaineisiin, joista rauta on merkittävässä osassa. Fosfori

voi vapautua vedessä tai pohja-aineksessa liuenneeseen muotoon aiheuttaen rehevöitymistä. Fos-

forin vapautumiseen vesistössä vaikuttavat maa-aineksen koostumus, veden ominaisuudet ja hiilen

saatavuus. Raudan pitoisuudet ja esiintymismuodot selittävät osittain vesistöjen välisiä eroja rehe-

vöitymisessä.

Röntgenabsorptiospektroskopialla voidaan tutkia alkuaineen atomien hapetustilaa, koordinaatiolu-

kua, koordinaatiokemiaa ja atomien välisiä etäisyyksiä. Menetelmässä mitataan absorptiokerrointa

energian funktiona. Näytteiden analysoinnissa käytetään yleensä vertailukohtana hyvin tunnettuja

referenssien spektrejä. Tulokset ovat luotettavimmat, kun referenssien spektrit ovat mitattu samoil-

la asetuksilla yhdessä näytteiden kanssa.

Tässä työssä on tutkittu yhtätoista (11) eri maa-ainesta röntgenabsorptiospektroskopialla raudan

K-reunan lähiympäristössä. Maa-aineksista tutkittiin; 1. käsittelemätön, 2. oksalaattiuutettu, 3.

poltettu sekä 4. oksalaattiuutettu ja poltettu versio. Oksalaattiuuton ja polton tarkoituksena oli

selventää maa-ainesten välillä olevia eroja. Uuttaminen tarkoittaa oksalaattiuuttoa, jossa maa-

aineksesta poistuu heikosti kiteistä rautaa. Polttaminen tarkoittaa näytteen kuumentamista 700

asteeseen, jolloin maa-aineksen rautaoksidit hapettuvat ja kiteytyvät. Näytteet, 44 kpl, mitattiin

kolmeen kertaan.

Eri maa-aineksien ja niiden eri käsittelyiden välillä havaittiin eroja absorptioreunan energiassa,

joka on yhteydessä raudan hapetustilaan. Polttaminen teki absorptiospektreistä keskenään lähes

samanlaisia ja tasoitti käsittelemättömissä näytteissä olleita eroja. Oksalaattiuuttamisella ei ha-

vaittu olevan vastaavaa vaikutusta. Näytteiden rautamineraalien spektripainoista voidaan päätellä

näytteiden mineraalikoostumuksia. Jotta raudan merkitystä fosforin kierrossa voidaan tarkentaa,

tarvitaan lisää tutkimusta.
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1. Johdanto

Röntgensäteilyn absorboitumisen Wilhelm C. Röntgen havaitsi jo vuonna 1895.

Röntgenabsorptiospektroskopia-menetelmää (X-ray Absorption Spectroscopy, XAS) on

käytetty pian röntgensäteilyn löytymisen jälkeen ja se on kehittynyt synkrotronisäteilyn

käytön mukana. [1] Hiukkaskiihdyttimillä tuotettua röntgensäteilyä kutsutaan synk-

rotronisäteilyksi, jolloin kiihdytettyjä varattuja hiukkasia ohjaillaan erilaisilla magnee-

teilla ja pystytään tuottamaan erittäin intensiivisiä röntgenpulsseja. Röntgenabsorp-

tiomittauksiin käytetään usein synkrotronisäteilyä, jolla on suuri intensiteetti ja jonka

fotonien energiaa on mahdollista säätää helposti ja tarkasti [2]. Röntgenabsorptiomit-

tauksia tehdään myös käyttäen perinteisiä röntgenputkia [3], joiden tuottama fotonien

intensiteetti on pienempi, mutta mittausaikaa on käytössä vapaammin. Tällöin voidaan

tehdä pitkiä mittaussarjoja ja toistaa mittaukset tarvittaessa. XAS-menetelmä on yksi

materiaalitutkimuksen edistyneimmistä tekniikoista [1]. Alussa XAS-menetelmä auttoi

ymmärtämään aineen atomiteoriaa ja sittemmin se on edistänyt ymmärrystä moni-

mutkaisten materiaalien, kuten nanomateriaalien, karakterisoinnissa.

Röntgenabsorptiospektroskopia on monilla tieteenaloilla käytetty sekä kiteisten

että amorfisten materiaalien, nesteiden ja kaasujen karakterisointimenetelmä. Röntgen-

absorptiomittauksia voidaan tehdä lähes kaikille materiaaleille [4]. Menetelmää käyte-

tään esimerkiksi fysiikassa, kemiassa, geotieteissä, biologiassa ja ympäristötieteissä [2].

XAS-menetelmällä voidaan havaita valitun alkuaineen atomien hapetustiloja, koor-

dinaatiolukuja, koordinaatiokemiaa ja se lähinaapuriatomien etäisyyksiä. Sormenjäl-

kianalyysissä tunnetuista vertailunäytteistä mitattua spektrin rakennetta ja muotoa

verrataan tuntemattomaan näytteeseen. Edistyneemmässä analyysissä tehdään lineaa-

1



2 Luku 1. Johdanto

rikombinaatiosovitus referensseistä tuntemattomalle näytteelle. [3] XAS-spektriä voi-

daan tutkia myös etsimällä keskeisimpiä komponentteja mittausdatasta tai muodosta-

malla spektrien välisiä erotuksia [5]. Lisäksi on mahdollista tehdä sovitus teoreettisiin

standardeihin [4].

Tämä tutkimus liittyy Samassa vedessä -hankkeeseen. Suomen Kulttuurirahaston

rahoittamassa hankkeessa on mukana Helsingin yliopisto, SYKE (Suomen ympäristö-

keskus) ja LUKE (Luonnonvarakeskus) sekä Pyhäjärvi-instituutti. Hankkeen tavoittee-

na on selvittää fosforin kulkeutumista ja vapautumista pellolta vesistöön rehevöitymis-

tä aiheuttavassa muodossa. Tutkimuksen tuloksena voidaan antaa käytännön suosituk-

sia maanviljelijöille fosforikuormituksen vähentämiseksi. Kokonaisfosforin käyttäminen

vesiensuojelussa ei huomioi sitä, että vesistön ominaisuudet ja olosuhteet vaikuttavat

maa-aineksesta vapautuvan rehevöittävän fosforin osuuteen ja fosforia sitoviin kompo-

nentteihin. Nykyistä kokonaisfosforikuormitukseen perustuvaa vesiensuojelua halutaan

kehittää enemmän vesistökohtaiseksi ja rehevöittävän fosforin määrää alentavaksi. [6]

Tässä työssä tutkittiin yhtätoista (11) maa-ainesta röntgenabsorptiospektrosko-

pialla. Näytteistä mitattiin kolme (3) mittaussarjaa. Niiden välissä parannettiin laitteis-

ton resoluutiota tarkempien mittaustulosten saavuttamiseksi. XAS-spektreistä analy-

soitiin 1) käsittelemättömien, 2) oksalaattiuutettujen ja 3) poltettujen 4) oksalaattiuu-

tettujen ja poltettujen näytteiden spektrien välisiä eroja ja systemaattisuutta. Absorp-

tioreunan energian siirtymät määritettiin, jolloin saatiin informaatiota reunan energian

siirtymisestä eri näytteiden ja eri käsittelyiden välillä. Absorptioreunan energia on yh-

teydessä hapetuslukuun, jolloin reunan siirtyminen korkeammalle energialle tarkoittaa

isompaa hapetuslukua. Vertailtaessa näytteiden eroja absoluuttisella energialla ei ole

merkitystä. Lineaarikombinaatiosovituksessa käytettiin referenssispektrejä ja niillä py-

rittiin selvittämään näytteiden rautamineraalikoostumusta. Työssä on esitelty teoreet-

tisten lähtökohtien lisäksi tehdyt absorptiomittaukset ja niiden analysointi sekä saadut

tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset.



2. Fosfori, rauta ja vesistöjen

rehevöityminen

Fosfori (P) on välttämätön kaikelle elolliselle luonnolle. Lannoitteiden käyttö on lisän-

nyt maa-aineksen luonnollista fosforipitoisuutta merkittävästi. Fosfori- ja typpiravin-

teiden lisääntymisestä seuraa kasvillisuuden liikakasvua, joka voi johtaa happikatoon

vesistöissä. Rehevöityminen heikentää vesistöjen ekologista tilaa, koska ranta- ja ve-

sikasvillisuus sekä planktonlevien määrä lisääntyy, veden laatu heikkenee ja eliöstö

muuttuu. Levien kasvua rajoittava tekijä eli niukkuustekijä on järvivesissä liuennut

epäorgaaninen fosfori ja Itämeressä liuennut epäorgaaninen typpi.

Rehevöitymistä aiheuttavaa fosforia kulkeutuu vesistöihin valuma-alueen maa-

aineksen eroosion myötä. Maatalous aiheuttaa merkittävän kuormituksen vapautta-

malla fosforia vesistöihin. Fosforikuormitusta lisäävät myös asutus, soiden ojitus sekä

teollisuus. Kiintoaineeseen sitoutuneen fosforin määrää vähentää ympärivuotinen kas-

vipeitteisyys sekä suorakylvö, mutta se lisää liuenneen leville käyttökelpoisen fosforin

kulkeutumista. Lannoituksen tarkempi kohdentaminen pienentää pelloille tulevan fos-

forin määrää ja siten huuhtoutumisriskiä. Ympäristötukijärjestelmällä pyritään tuke-

maan ympäristölle vähemmän haitallisten viljelymenetelmien käyttöä. [7]

Järviveteen kulkeutunut maa-aines vapauttaa aluksi selvästi enemmän fosforia

kuin meriveteen kulkeutunut maa-aines. Tilanne muuttuu hapettomissa oloissa, koska

hapettomuus lisää fosforin vapautumista maa-aineksesta ja fosforia vapautuu enemmän

merivedessä kuin järvivedessä. Sedimenttinen fosforikierto on erittäin herkkä veden

pohjan hapen muutoksille [8]. Hiilen lisääminen veden pohjassa kiihdyttää hapetonta
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4 Luku 2. Fosfori, rauta ja vesistöjen rehevöityminen

hengitystä ja kasvattaa fosforin vapautumista maa-aineksesta. Anaerobiset hengitys-

prosessit vaikuttavat raudan kemiaan ja mineralogiaan meressä ja järvessä eri tavoin.

Järven ja meren korkea rehevyystaso voi lisätä maasta vapautuvan fosforin määrää

hapettomissa oloissa.

Fosfori on sitoutunut maaperän mineraaleihin, yhdisteisiin, hiukkasten pinnoille

sekä orgaaniseen materiaaliin. Maa-aineksessa tärkeimmät fosforia sitovat komponen-

tit ovat rauta- ja alumiinioksidit sekä orgaaninen aines. Fosforin kierto on yhteydessä

rautaoksidien saatavuuteen. Hapellisissa olosuhteissa sedimentin rautaoksidit sitovat

fosforia, mutta hapettomissa olosuhteissa rautaoksidit voivat liueta, jolloin niihin si-

toutunut fosfori vapautuu. [9]

Kokonaisfosfori on yhdistelmä liuennutta ei-reaktiivista fosforia, liuennutta reak-

tiivista fosforia ja hiukkasmaista fosforia [10]. Rehevöitymisen kannalta merkittävintä

on heti leville käyttökelpoisen liukoisen epäorgaanisen fosforin määrä, ns. liuennut reak-

tiivinen fosfori. Fosforin käyttökelpoisuutta voidaan parantaa hyvällä maan rakenteel-

la, pH:n nostamisella ja orgaanisella aineksella. Liuenneen fosforin määrä voi lisääntyä

vesistössä, vaikka pienennetään hiukkasmaista fosforia, jos vesistöjen pohjasediment-

teihin varastoituneet ravinteet vapautuvat hapettomissa olosuhteissa. Maa-aineksen re-

hevöittävän fosforin osuus on ennustettavissa vasta, kun tunnemme maa-aineksen omi-

naisuudet ja vastaanottavan vesistöjen vedenlaadun ja rehevyystason. [6] Vesistöön

päätyneen hiukkasmaisen fosforin vapautumisen osuus on riippuvainen maa-aineksen

ominaisuuksista (raudan, alumiinin, fosforin ja hiilen määrät ja kierrot), hengityspo-

luista (hapellinen vai hapeton) ja vesistön ominaisuuksista (meri/ järvi: trofiataso,

veden ionivahvuus, sulfaattipitoisuus). Vesistön pohjalla raudan ja orgaanisen fosfo-

rin käyttäytyminen kytkeytyy mikrobiologisten prosessien kautta orgaaniseen hiilen,

mangaanin, typen ja rikin kiertoihin.

XAS-mittauksilla pohjasedimenteille voidaan osoittaa raudan K-reunan energian

siirtyminen matalammalle energialle, joka viittaa raudan pelkistymiseen siirryttäessä

hapellisista hapettomiin olosuhteissa. Pelkistymistä edesauttaa orgaanisen hiilen hengi-
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tys ja se suosii Fe(II)-mineraalien muodostumista. Vivianiitin muodostumisella on vai-

kutus fosforin sitoutumisessa sedimenttiin. [11] Meriveteen sekoitetulla maa-aineksella

on XAS-mittauksilla tutkittu raudan kemiaa ja verrattu aerobisissa ja anaerobisissa

oloissa olleita näytteitä [12].

Raudalla on merkittävä rooli fosforin kierrossa, koska se vaikuttaa vedenlaatuun

sitomalla ja vapauttamalla alkuaineita hapetus-pelkistysreaktioilla [13]. Esimerkiksi

hapetuspelkistysolosuhteet, mikrobiologinen toiminta ja pH vaikuttavat raudan bio-

kemialliseen kiertoon. Fosfori- ja rauta(II)-pitoisuus kasvavat, kun raudan fosforinsi-

tomiskyky heikentyy pelkistävissä olosuhteissa [14]. Hapettomissa oloissa raudan ok-

sidimineraalit pelkistyvät sedimenteissä ja niihin sitoutunut fosfori vapautuu veteen.

Sedimentistä ylöspäin kulkeutuvan liuenneen raudan hapettuessa saostuva rautaoksidi-

kerros voi sitoa vapautuvaa fosforia. Heikosti kiteisten rautaoksidien muodostumisella

on keskeinen rooli fosforin pidättämisessä pinta-sedimentissä [8]. Nuoressa maaperäs-

sä kylmässä ja kosteassa ilmastossa (Suomi) rautaoksidit ovat heikosti kiteytyneessä

muodossa. Heikosti kiteisillä rautaoksideilla uskotaan olevan suurin kyky sitoa fosforia.

Ne ovat helpommin fosforin saatavilla kuin kiteytyneet oksidit. [9] Raudan liikkuvuus

järviolosuhteissa vähenee, jos merkittävä osuus pelkistyvästä raudasta muodostaa liu-

koisen raudan sijaan kiinteitä mineraaleja.





3. Rautamineraalit

Mineraalit ovat alkuaineiden kiinteitä järjestyneitä, tavallisesti kiteisiä, yhdisteitä [15].

Niitä on tuhansia, mutta vain parisen kymmentä mineraalia muodostavat merkittävän

osan kivilajeista. [16] Maan mineraalikoostumus riippuu sen rakenteesta ja maalajista.

Suomessa peltomaat ovat usein savikoita, joissa mineraalikoostumus on hienoksi jau-

hautunutta ja pitkälle kemiallisesti rapautunutta kallioperän mineraaliainesta. Hieno

savi koostuu keskimäärin 31% kiilteestä, 21% kloriitista, 19% smektiitistä, 10% vermi-

kuliitistä ja 22% amorfisesta (ei kiteisestä) materiaalista. Karkeassa savessa maasälpien

ja kvartsin osuus yhdessä on melkein 50% ja kasvaa jakeiden koon kasvaessa. [17]

Rauta (Fe) on neljänneksi yleisin alkuaine maankuoressa, jossa sitä on 5,1 mas-

saprosenttia [18]. Maa-aineksen hienojakoisuudesta riippuen raudan pitoisuus kuivassa

maa-aineksessa Suomessa on 1,6% - 7,1% [9]. Raudan kokonaispitoisuus maaperässä

vähenee maa-aineksen karkeuden lisääntyessä, joten hienossa savessa on enemmän rau-

taa kuin karkeassa savessa [17]. Luonnossa rauta esiintyy yleensä yhdisteinä. Rauta

reagoi helposti hapen kanssa muodostaen rautaoksidien ja rautahydroksidien seosta eli

ruostetta. Mineraaleina esiintyviä rautayhdisteitä ovat mm. rautaoksidit magnetiitti

(Fe3O4) ja hematiitti (α-Fe2O3) sekä rautasulfidit pyriitti (FeS2) ja troiliitti (FeS) sekä

rautakarbonaatti sideriitti (FeCO3) ja erilaiset silikaatit. [19] Yleisiä rautamineraaleja

ovat myös hydroksidit, ferrihydriitti (Fe5HO2·4H2O) ja götiitti (α-FeO(OH)) [18].

Hematiitti (α-Fe2O3) on vanhin tunnettu rautaoksidimineraali ja esiintyy yleises-

ti maa- ja kallioperässä. Sitä käytetään teräksen tuotannossa. Mineraalin väri vaihtelee

kiteisyyden mukaan verenpunaisesta hohteiseen harmaaseen [20]. Hematiitti ja götiit-

ti ovat termodynaamisesti pysyviä yhdisteitä ja hapellisissa olosuhteissa usein muiden

7



8 Luku 3. Rautamineraalit

rautaoksidien muuntumisen lopputuotteita. Ne esiintyvät samanlaisen termodynaami-

sen pysyvyyden johdosta usein yhdessä. Maghemiitissa (γ-Fe2O3) on hematiitin kanssa

samat atomit, jotka ovat järjestäytyneet eri tavalla [20]. Hematiitista on myös harvi-

naisemmat muodot β-Fe2O3 ja ε-Fe2O3 [21]. Lepidokrosiitti liukenee helpommin kuin

yleisemmät götiitti ja hematiitti [22]. Lepidokrosiitti voi muuntua maaperässä mag-

hemiitiksi tai hematiitiksi [23]. Magnetiitti (Fe3O4) sisältää sekä raudan hapettuneen

(hapetusaste 3+) että pelkistyneen (hapetusaste 2+) muodon. Se on tärkeä rautamal-

mi. Väriltään magnetiitti on musta mineraali, kuten helposti muuttuva wustiitti (FeO).

[21] Rautaoksidit ovat merkittäviä myös magneettisuutensa vuoksi [23].

Rautaoksideilla (FexOy) on erilaisia kiderakenteita ja hapetuslukuja (II tai III),

joiden välillä tapahtuu hapetus-pelkistysreaktioita. Rauta esiintyy joko hapettuneena

ferrirautana (FeIII) tai pelkistyneenä ferrorautana (FeII).

Fe3+ + e−
pelkistyminen−−−−−−−−⇀↽−−−−−−−−
hapettuminen

Fe2+

Jos hehkutus tehdään ilman happea, lämpötilan nostaminen saa γ-Fe2O3 pelkisty-

mään Fe3O4 ja edelleen FeO:ksi. [24] Rautaionilla on joko 4 lähinaapuria tetraedrira-

kenteessa (kuva 3.1 a) tai 6 lähinaapuria oktaedrirakenteessa (kuva 3.1 b). Hematiitis-

sa Fe3+-ioneilla ja sideriitissä Fe2+-ioneilla on 6 lähinaapuria eli oktaedrinen rakenne

[25]. Magnetiitilla on sekä tetraedri- että oktaedri-rautaioneita. [21] Savimineraaleissa

rauta-atomit voivat miehittää oktaedrisen tai tetraedrisen kohdan [26].

Kuva 3.1: Rautaioni on joko tetraedrisessä rakenteessa, jolloin sillä on 4 lähinaapuria tai b) oktaedri-

sessa rakenteessa, jolloin sillä on 6 lähinaapuria.
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Ferrihydriitti (Fe5HO2·4H2O) on yleinen mineraali maan pintakerroksissa ja mer-

kittävä raudan kierrolle [27]. Elävissä organismeissa, bakteereista kasveihin, on ferri-

hydriittiä [23]. Väriltään se on punaruskea. Ferrihydriitti pelkistyy helposti ja rapautuu

ajan kuluessa tai lämmön vaikutuksesta stabiilimmaksi raudan oksidiksi, hematiitiksi

tai götiitiksi [28]. Raudan Fe(III) oksidien maailmanlaajuinen runsaus vähenee seuraa-

vassa järjestyksessä: götiitti > hematiitti > ferrihydriitti > maghemiitti > lepidokro-

siitti [23].

Hapettomissa ja sulfidipitoisissa sedimenteissä vapautunut rauta reagoi sulfidin

kanssa muodostaen metastabiileja rautasulfideja ja lopulta pyriittiä (FeS2), jolloin sedi-

mentin kyky pidättää fosforia vähenee. Pyriitti on yleinen ja laajalle levinnyt sulfidimi-

neraali [20]. Sideriittiä esiintyy usein epäpuhtaana seoksessa savimateriaalien kanssa.

Sitä muodostuu myös rauta-rikkaiden liuosten korvaavasta vaikutuksesta kalkkikiviin.

[20]

Kallioperän rapautumistuotteena syntyy savimineraaleja, joille on tyypillistä tois-

tuva kerrosmainen rakenne. Illiitti on yleinen rautaa sisältävä savimineraali [29]. Sitä

tavataan kallioperän lisäksi mm. Etelä- ja Keski-Suomen moreenin hienorakeisessa osas-

sa [30]. Kloriitti on silikaatteihin kuuluva sedimenttikivien savimineraali. Väriltään se

on vihertävää. Kloriittia tavataan magmakivissä useiden mineraalien muuntumistulok-

sena. [20] Myös smektiitti on rautaa sisältävä savimineraali, jossa on sekä Fe2+ että

Fe3+ ioneja, jotka vaikuttavat sen hapetustilaan [26].

Taulukossa 3.1 ovat rautamineraalit, joissa rauta on hapettunutta eli sen hape-

tusaste on 3+, taulukossa 3.2 ovat rautamineraalit, joissa rauta on pelkistynyttä eli sen

hapetusaste on 2+ ja taulukossa 3.3 ovat muut rautamineraalit. Näiden mineraalien

spektrejä on käsitelty analyysissä. Näytteiden kanssa mitattuja spektrejä on seitsemän,

lähteistä [31] [32] [33] digitoituja spektrejä kahdeksan sekä kolme referenssispektriä, joi-

den data on saatu digitaalisena [5].
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Taulukko 3.1: Rautamineraalit, joissa rauta on hapettunutta (hapetusaste 3+) sekä niiden mole-

kyylikaavat ja spektrin lähde

Nimi Molekyylikaava Spektri

Ferrihydriitti Fe5HO8-4H2O Data [5]

Ferrisulfaatti, Rauta(III)sulfaatti Fe2(SO4)3-2H2O Digitoitu [31]

Götiitti, Goethiitti,

Rauta(III)oksidi-hydroksidi, Fer-

rioksihydroksidi

α-FeO(OH) Data [5]

Hematiitti, Rauta(III)oksidi, Fer-

rioksidi

α-Fe2O3 Mitattu

Lepidokrosiitti, Rautaoksihydroksi-

di, Rauta(III)oksidi-hydroksidi, Fer-

rioksihydroksidi

γ-FeO(OH) Data [5]

Maghemiitti γ-Fe2O3 Digitoitu [33]

Taulukko 3.2: Rautamineraalit, joissa rauta on pelkistynyttä (hapetusaste 2+) sekä niiden mole-

kyylikaavat ja spektrin lähde

Nimi Molekyylikaava Spektri

Ferrosulfaatti, Rauta(II)sulfaatti,

rautavihtrilli (melanteriitti)

FeSO4-7H2O Digitoitu [31]

Pyriitti, Rikkikiisu FeS2 Mitattu

Rautakloridi FeCl2 Mitattu

Sideriitti, Rautasälpä, Rautakarbo-

naatti

FeCO3 Digitoitu [32]

Troiliitti, Rauta(II)sulfidi FeS Mitattu

Wustiitti, Rauta(II)oksidi, Ferro-

oksidi

FeO Digitoitu [31]
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Taulukko 3.3: Muita rautamineraaleja sekä niiden molekyylikaavat ja spektrin lähde

Nimi Molekyylikaava Spektri

Fe metalli Fe Mitattu

Illiitti (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2

(Si,Al)4O10

[(OH)2,(H2O)]

Digitoitu [32]

Kloriitti (Mg,Fe)3(Si,Al)4O10

(OH)2(Mg,Fe)3(OH)6

Digitoitu [33]

Magnetiitti, Rauta(II,III)oksidi Fe3O4 Mitattu

Smektiitti Digitoitu [33]

Tannaatti Mitattu





4. Röntgensäteilyn ja aineen välinen

vuorovaikutus

Röntgensäteily on sähkömagneettista aaltoliikettä, jolla on pienempi aallonpituus kuin

näkyvällä valolla. Röntgensäteily on ionisoivaa, sillä sen energia riittää irrottamaan

elektroneja atomista. [34]

Kuva 4.1: Vaikutusalat raudassa eri fotonin vuorovaikutustavoille. Data: NIST (National Institute

of Standards and Technology) [35]

Röntgensäteilyä voidaan tuottaa röntgenputkella, jonka toiminta perustuu elekt-

13
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ronien kiihdyttämiseen sähkökentässä. Röntgenputki tuottaa röntgensäteilyä emittoi-

malla elektroneja katodilta, kiihdyttämällä niitä jännitteen avulla ja törmäyttämällä

metalliseen anodiin. [36] Röntgenputken tuottama säteily voidaan jakaa karakteristi-

seen röntgensäteilyyn ja jarrutussäteilyyn. Karakteristinen röntgensäteily syntyy viri-

tystilojen purkautuessa, jolloin atomi emittoi elektronikuorien energiaeroa vastaavan

energian röntgensäteilynä. Jatkuva jarrutussäteily (Bremsstrahlung) syntyy, kun varat-

tu hiukkanen muuttaa suuntaa atomin sähkökentässä tai nopeasti liikkuva hiukkanen

pysähtyy. [37] Absorptiomittaukset tehdään yleensä energialla, jossa röntgensäteily on

jatkuva eikä sisällä karakteristisia piikkejä.

Röntgensäteily vuorovaikuttaa aineen kanssa useamman prosessin kautta: ab-

sorptio (valosähköinen ilmiö), elastinen sironta (Thomsonin sironta), epäelastinen si-

ronta (Comptonin ilmiö) ja parinmuodostus [37]. Valosähköisessä absorptiossa fotoni

vuorovaikuttaa atomin elektroniverhon kanssa ja luovuttaa atomille koko energian-

sa. Elastisessa sironnassa röntgensäteily ei muuta energiaa tai aallonpituutta, mutta

vaihtaa suuntaa. Epäelastisessa sironnassa sekä röntgensäteilyn suunta että energia

muuttuvat, jolloin osa sen energiasta siirtyy atomin elektroniverholle. [37] Parinmuo-

dostuksessa röntgen fotonista muodostuu elektroni-positroni-pari ja fotonin energian

pitää olla vähintään 1,022 MeV.

Vuorovaikutuksista vallitseva tapa riippuu energiasta ja alkuaineen järjestyslu-

vusta [34]. Vuorovaikutuksen todennäköisyyttä kuvataan vaikutusalalla. Kokonaisvai-

kutusala

σtot = σela + σine + σabs + σp, (4.1)

kun σela on elastisen sironnan, σine on epäelastisen sironnan, σabs on absorption ja σp on

parinmuodostuksen vaikutusala. Kuvassa 4.1 on eri vuorovaikutustapojen vaikutusalat

energian funktion raudassa. Kokeellisessa tutkimuksessa mitataan usein vaikutusalan

sijaan vaimennuskerrointa

µ = ρaσ, (4.2)

kun ρa on atomien lukumäärätiheys. [36]
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Energian lisäksi säteilyn vaimeneminen riippuu väliaineen tiheydestä ρ, joka voi

muuttua merkittävästi olosuhteiden, kuten lämpötila ja paine, mukaan. Siksi käytetään

massavaimennuskerrointa

µm(E) = µ(E)
ρ

(4.3)

Massavaimennuskerroin näytteelle, joka sisältää useita komponentteja on kertoimilla

wi painotettu keskiarvo komponenttien massavaimennuskertoimista µm,i [38] eli

µm = (µ
ρ

) =
∑
i

wiµm,i. (4.4)

Koska maa-aines sisältää lukuisia yhdisteitä, massavaimennuskerrointa ei voida sille

tarkasti määritellä. Massavaimennuskerroin pienenee energian funktiona (kuva 4.2).

Sen suuruus (kyky vaimentaa säteilyä) ja hyppäyksien energiat (atomin sidosenergiat)

riippuvat aineesta.

Kuva 4.2: Massavaimennuskerroin raudalle (Fe), lyijylle (Pb) ja hapelle (O). Data: NIST (National

Institute of Standards and Technology) [39]
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4.1 Valosähköinen absorptio

Tyypillinen vuorovaikutus röntgensäteilyn energia-alueella on valosähköinen ilmiö (ku-

va 4.1), joten säteilyn vaimenemisen voidaan olettaa johtuvan absorptiosta. Valosäh-

köisessä absorptiossa röntgenfotoni absorboituu atomiin itse tuhoutuen ja irrottaen sa-

malla fotoelektronin. Vuorovaikutuksen seurauksena sisäkuoren elektroni siirtyy mie-

hittämättömälle tilalle, jolloin syntyy elektroniaukko. Tarvitaan vapaa kvanttitila, jotta

absorptio voi tapahtua, koska Paulin kieltosääntö estää siirtymän varatulle tilalle [37].

Absorption jälkeen tapahtuu virityksen purkautuminen, jolloin syntynyt aukko täyttyy.

Tämä tapahtuu joko radiatiivisella prosessilla (fluoresenssifotoni) tai ei-radiatiivisella

Auger-prosessilla [40]. Kun ulomman kuoren elektroni täyttää sisäkuoren elektroniau-

kon, kutsutaan emittoitunutta säteilyä fluoresenssisäteilyksi, joka on kullekin aineelle

ominainen. Auger-prosessissa ulomman kuoren elektroni täyttää kuoriaukon ja ulom-

malta kuorelta toinen elektroni siirtyy jatkumoon.

Yleisesti ottaen valosähköisen absorption vaikutusala pienenee fotonin energian

kasvaessa. Tietyillä fotonin energioilla vaikutusalassa havaitaan diskreettejä hyppy-

jä, kun fotonin energia riittää irrottamaan elektronin (kuva 4.1). [40] Absorptio-

reunat (hyppäykset) edustavat eri sisäkuorielektronien sidosenergioita. Kvanttiluku-

jen mukaan elektronikuoret ovat K (n=1), L(n=2), M(n=3) jne. L kuori itseasias-

sa sisältää kolme reunaa L1,L2 ja L3, joilla on eri energia. [41] Esimerkiksi tarvitaan

7,112 keV virittämään raudan elektroni 1s-kuorelta. Raudan spektrissä on terävä nousu

E0 = 7, 112 keV kohdalla, joka tunnetaan raudan K-reunana. [4] Oskillaatiot absorp-

tiokertoimessa johtuvat interferenssistä, koska irronnut fotoelektroni voi sirota naapu-

riatomeista, jolloin aallot interferoivat. [42]

Aineessa vuorovaikuttuvan röntgenfotonin energia E riippuu Planckin vakiosta h

ja säteilyn taajuudesta f :

EP = hf = hc

λ
, (4.5)

kun λ on säteilyn aallonpituus ja c valonnopeus. Fotoelektronin liike-energia on
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ε = E − EB, kun EB on elektronin sidosenergiasta atomissa. [43] Röntgenabsorptio

riippuu energiasta, eikä sitä tapahdu, jos röntgenfotonin energia on atomin elektronin

sidosenergiaa pienempi [44].

4.2 Beer-Lambertin laki

Säteilyn absorboituminen riippuu fotonin energiasta ja väliaineesta. Määritelmän mu-

kaan absorptiokerroin µ(E) kuvaa röntgensäteilyn absorboitumista hyvin ohuessa ai-

nekerroksessa dx syvyydellä x pinnalta, jolloin ainekerroksen läpäissyt intensiteetti I

määräytyy differentiaaliyhtälöstä [4] [36]

−dI = µ(E)Idx (4.6)

Yhtälön 4.6 ratkaisu on Beer-Lambertin laki (kuva 4.3)

I = I0e
−µx, (4.7)

kun intensiteetti ilman näytettä I(x = 0) = I0. Beer-Lambertin laki (4.7) voidaan

kirjoittaa myös muodossa [43]

µx = ln
(
I0

I

)
(4.8)

Kuva 4.3: Röntgen lähteestä tuleva intensiteetti I0 vaimenee x paksussa ainekerroksessa eksponen-

tiaalisesti siten että aineen läpäissyt intensiteetti on I. [34]

Toisaalta voidaan jakaa homogeeninen näyte n kertaa δx paksuun kerrokseen. To-

dennäköisyys absorptiolle yhdessä kerroksessa on µδx, jolloin todennäköisyys läpäistä
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yksi kerros on 1− µδx. Todennäköisyys läpäistä n kerrosta on siis (1− µδx)n → e−µx,

kun kerroksien määrä on hyvin suuri. [37]

Absorptiokertoimen riippuvuus väliaineen tiheydestä ρ, näytteen atomin järjes-

tysluvusta Z, näytteen atomimassasta A ja röntgenfotonien energiasta E voidaan kir-

joittaa

µ ≈ ρZ4

AE3 . (4.9)

Absorptiokertoimen riippuvuus järjestysluvusta (vuorovaikuttavien elektronien mää-

rästä) mahdollistaa materiaalien erottelemisen tiheyden perusteella. Absorptiokerroin

riippuu käänteisesti fotonienergian kolmannesta potenssista, jossa on hyppäyksiä foto-

nienergian vastatessa atomissa olevan miehitetyn elektronitilan ionisaatiopotentiaalia

[34]. Energiariippuvuus on yhteydessä röntgensäteilyn läpäisypaksuuteen. [43] Absorp-

tiokertoimien erot alkuaineiden välillä ovat useita kertaluokkia.

Massavaimennuskerrointa (lauseke 4.3) voidaan kutsua massa-

absorptiokertoimeksi, kun säteilyn vaimeneminen johtuu vain absorptiosta. Massa-

absorptiokertoimen avulla voidaan kirjoittaa µx = µmρx = µm
m
V
x = µm

m
Aøx

x = µmm
Aø

eli mitattava

µx = µmm

Aø
, (4.10)

kun ρ näytteen (laimennettu) tiheys, m on näytteen kokonaismassa, Aø on näytteen

poikkipinta-ala ja x on näytteen korkeus. [4] Tätä voidaan käyttää hyödyksi arvioitaes-

sa optimaalista massaa näytteeseen.



5. Röntgenabsorptiospektroskopia

(XAS)

Röntgenabsorptiospektroskopiassa tutkitaan röntgenfotonien absorption todennäköi-

syyttä energian funktiona mittaamalla röntgenlähteen intensiteetin suhdetta aineker-

roksen läpäisseeseen intensiteettiin. [42] Röntgenabsorptiospektroskopia voidaan jakaa

energia-alueen perusteella XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure)- ja EXAFS

(Extended X-ray Absorption Fine Structure)- spektroskopioihin (kuva 5.1). Ne perus-

tuvat samaan fysikaaliseen periaatteeseen eli valosähköiseen ilmiöön. Niiden välinen

raja ei ole tarkkaan määritelty, mutta tavat analysoida niitä poikkeavat toisistaan.

XANES-alue antaa tietoa hapetusluvusta ja absorboivan atomin paikallisesta geomet-

riasta (esim. oktaedrinen vs. tetraedrinen), EXAFS-alue puolestaan lähinaapuriato-

mien etäisyyksistä ja lukumäärästä. [45]

5.1 XANES-alue

XANES-aluetta kutsutaan myös NEXAFS (Near-Edge X-ray Absorption Fine

Structure) -alueeksi [34]. Sillä saadaan tietoa materiaalin sähköisistä, rakenteellisis-

ta ja magneettisista ominaisuuksista. Se on tärkeä työkalu mineraalien ja niiden pin-

tojen karakterisoinnissa. XANES-aluetta voidaan käyttää yhdisteiden identifiointiin

[4]. Tyypillinen XANES-spektri voidaan jakaa kolmeen alueeseen (kuva 5.1): esireuna

(pre-edge), reuna (edge) ja lähireuna (near-edge). Reunan huipulla olevaa terävää huip-

pua kutsutaan valkoiseksi viivaksi (white line) [42]. Nimitys johtuu valokuvauslevyillä

19
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Kuva 5.1: XAS-spektri jaetaan XANES- ja EXAFS-alueisiin. XANES-alueeseen kuuluvat esireuna,

reuna ja white line. Esimerkkinä XAS-spektristä on Hematiitti [5].

kuvatuista röntgenabsorptiospektreistä, joissa nähtiin valkoinen viiva voimakkaimman

absorption kohdalla [43]. Röntgenabsorption lähireunarakenne sisältää spektrin raken-

teet noin 10-50 eV reunan molemmin puolin sisältäen myös absorptioreunaa edeltävän

pre-edge-alueen [45]. Matalaenerginen fotoelektroni voi sirota lähinaapureistaan monin-

kertaisesti, koska sen aallonpituus on samaa suuruusluokkaa sidospituuksien kanssa.

[40]

Absorptiokerroin µ(E) pienenee röntgenfotonien energian kasvaessa [36]. Spekt-

rissä näkyvä terävä nousu K-reunan kohdalla johtuu 1s → (n + 1)p siirtymästä. Siir-

tymämetalleille, joilla on osittain varatut d-orbitaalit, voidaan saada lisää tietoa tut-

kimalla esireuna-alueen ominaisuuksia, jotka johtuvat 1s→ (n− 1)d -siirtymästä. [46]

Absorptioreunan energia on kullekin aineelle ominainen ja määräytyy sisäkuoren (co-

re level) sidosenergian perusteella. Reunan rakenne eli absorptiospektrin hienorakenne

antaa tietoa kyseisen aineen kemiallisista sidoksista. Reunan kohdalla tapahtuu siir-

tymä perustilalta ensimmäiselle mahdolliselle elektroniaukkoon, jolloin fotoelektronin

energia on yhtä suuri kuin sidosenergia. [47] Röntgensäteilyn energia ei siis riitä reunan

alapuolella virittämään elektroneita, mutta reunan yläpuolella viritys tapahtuu. Viri-
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tyksessä sisäkuoren elektroni siirtyy miehittämättömille tiloille tai poistuu fotoelektro-

nina atomista. Esireunan ominaisuuksiin vaikuttaa voimakkaasti absorboivan atomin

ympäristön symmetria, joka ymmärretään atomiorbitaalien sekoittumisen (hybridisaa-

tion) kautta [34].

Tyypillisiä XANES-sovelluksia ovat sormenjälkianalyysi ja hapetustilan mää-

rittäminen. Sormenjälkianalyysissä tunnetuista vertailunäytteistä mitattua XANES-

spektrin rakennetta ja muotoa verrataan tuntemattomaan näytteeseen. Edistyneem-

mässä analyysissä tehdään lineaarikombinaatiosovitus referensseistä tuntemattomalle

näytteelle. Hapetustila määritetään absorptioreunan paikasta, joka useimmiten mää-

ritetään ensimmäisen derivaatan avulla. [3] XANES-spektriä voidaan käyttää absor-

boivan atomin elektronirakenteen ja geometrisen ympäristön sekä muodollisen hape-

tustilan selvittämiseen vertaamalla sitä tunnettuun referenssiin. XANES-spektri antaa

tietoa myös sidostyypeistä, kuoriaukon/ viritystilan eliniästä ja kemiallisesta koostu-

muksesta. [40] Spektrin analysoinnissa voidaan käyttää laskennallisia menetelmiä. [4]

5.2 EXAFS-alue

Laajennettu röntgenabsorptiohienorakenne EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine

Structure) -alue käsittelee spektriä absorptio reunaa suuremmilla energioilla, jolloin

yksinkertainen siroaminen dominoi. EXAFS-teoria on niin hyvin kuvattu, että voidaan

tehdä kvantitatiivisia vertailuja kokeellisiin tuloksiin. EXAFS-alue antaa tietoa absor-

boivan atomin sidospituudesta ja koordinaatioluvusta [4]. [36] [40] [34]

Erityisesti EXAFS-alue määrittää absorboivan atomin ympäristön rakenteen ja

radiaalisen etäisyyden absorboivan atomin ja naapuriatomien välillä ensimmäisissä

koordinaatiokuorissa [40]. Interferenssikuvio antaa tietoa absorboivan atomin lähira-

kenteesta eli lähinaapurietäisyydestä, koordinaationumerosta ja sidospituuksista [44].

EXAFS tutkii vain absorboivan atomin välitöntä lähisyyttä ja on siksi tärkeä tekniikka

ei-kiteisten aineiden tutkimisessa [34].

EXAFS-alue johtuu röntgenabsorptiolla tuotetun lähtevän fotoelektronin lähim-
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pien naapuriatomien takaisin sirontatapahtumista. Sironneet aallot interferoivat alku-

peräisen fotoelektronin kanssa, joka johtaa µ(E):n muutoksiin [34]. EXAFS-alueella

virittyneellä fotoelektronilla oleva energia vastaa de Broglie aallonpituutta (λ), joka

on verrattavissa atomien välisiin etäisyyksiin, jolloin atomista irronneet ja takaisinsi-

ronneet fotoelektronit interferoivat [41]. Aaltovektorin pituus |~k| = k = 2π/λ voidaan

kirjoittaa myös elektronin massan me ja redusoidun Planckin vakion ~ avulla

k =
√

2me

~2 (E − E0), (5.1)

kun E on röntgensäteen energia ja E0 elektronin ionisoitumisenergia [46].

EXAFS-alueella voidaan määritellä keskimääräistä rakennetta absorboivan ato-

min ympärillä kuvaava ja fotoelektronin aaltovektorista k riippuva muokattu absorp-

tiokerroin, ns. EXAFS-funktio

χ(k) = µ(k)− µ0(k)
µ0(k) , (5.2)

kun µ on havaitun absorptiokerroin ja µ0 on absorptio ilman EXAFS ilmiöitä eli ns.

vapaa-atomi absorptiokerroin [41] [46].

EXAFS värähtelyiden amplitudi on verrannollinen sirottavien atomien määrään

ja taajuus absorboija-sironta etäisyyteen ja värähtelyiden muoto on riippuvainen si-

rottavasta atomista [41]. EXAFS-alueella fotoelektronin energia on niin suuri, että sen

aallonpituus on merkittävästi pienempi kuin atomien väliset sidospituudet.

5.3 Röntgenabsorptiospektroskopian teoriaa

XAS:in teoria on hyötynyt monen kappaleen fysiikan, kvanttikenttäteorian ja sironta-

teorian kehittymisestä sekä laskentatarkkuuden paranemisesta ei pallomaisissa mole-

kyylipotentiaaleissa, värähtelyvaikutuksissa ja monielektronisissa virityksissä. Teoreet-

tiset edistykset ovat muuttaneet analyysiä ja mahdollistaneet röntgenabsorptiospektrin

laskemisen hyvällä tarkkuudella sekä EXAFS-alueella että XANES-alueella. [37]

Röntgenabsorptio atomissa on kvanttimekaaninen ilmiö, jota kuvataan Fermin

kultaisella säännöllä. Jokainen absorptioreuna liittyy elektronin kvanttimekaaniseen
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siirtymään atomin sisäkuorelta miehittämättömälle tilalle tai vapaaksi. Esimerkiksi K-

reuna liittyy 1s elektronin viritykseen miehittämättömälle tilalle, jolloin syntyy kuori-

aukko. Reunan energia (ionisaatioenergia) on jokaiselle aineelle ominainen. [44]

Ensimmäisenä approksimaationa voidaan kuvata viritystä tyhjälle tilalle. Jos ole-

tetaan ettei muut elektronit vaikuta siirtymään, Fermin kultainen sääntö XANES-

intensiteetille siirtymässä alkutilasta lopputilaan on

IXANES ∝ |〈ε|êq · r|ν〉|2ρ, (5.3)

kun ε on miehittämättömän lopputilan aaltofunktio, êq · r on sähköinen dipolioperaat-

tori ja ν on sidotun alkutilan elektronin aaltofunktio [47]. Yhtälö (5.3) voidaan yrittää

ratkaista 1) laskemalla suoraan tai 2) monisirontateorialla [42].

Fermin kultainen sääntö voidaan kirjoittaa myös elektronin siirtymän todennä-

köisyyden avulla

Pi→f ∝ |〈f |H|i〉|2ρf , (5.4)

kun 〈f |H|i〉 on siirtymämatriisielementti, jossa 〈f | on lopputila, |i〉 on alkutila (pe-

rustila) ja H on sähkömagneettisen kentän ja elektroneiden vuorovaikutusta kuvaava

Hamiltonin operaattori [37], joka yksinkertaisimmallaan on dipolioperaattori sekä ρf

on lopputilan tiheys [34]. Alkutilan aaltofunktio on palloharmoninen. Lopputila voi-

daan määritellä dipolivalintasäännöllä, jolloin ensisijainen K-reunan siirtymä on s→ p

[47].

Kevyen materiaalin vuorovaikutusoperaattori kvanttiteorian mukaan kirjoitetaan

H = p · ε̂eik·r, missä p = i~∇ on liikemääräoperaattori, ε̂ on polarisaatio vektori, k

tulevan säteen aaltovektori ja r paikkavektori. Lopputilan tiheys

ρf =
∑
f

δ(Ef − Ei − ~ω) (5.5)

lasketaan energian säilymisen perusteella, kun Ef on lopputilan energia, Ei alkuti-

lan energia ja ~ω röntgenfotonin energia. Vaimennuskerroin riippuu absorption toden-

näköisyydestä ja voidaan kirjoittaa Fermin kultaisen säännön perusteella (ns. yhden



24 Luku 5. Röntgenabsorptiospektroskopia (XAS)

elektronin approksimaatio) [44]

µ(ω) ≈
∑
f

|〈f |p · ε̂eik·r|i〉|2δ(Ef − Ei − ~ω) (5.6)

On monia tapoja (molekyyliorbitaaliteoria tai tiheysfunktionaaliteoria) ratkaista Fer-

min kultainen sääntö ja käsitellä XANES-aluetta ja EXAFS-aluetta teoreettisesti.

Useamman sironnan tapahtuminen on erittäin kulmariippuvainen, joka antaa tietoa

sidosten kulmista. Useiden sirontojen perusteella absorboivan atomin kolmiulotteinen

rakenne voidaan määrittää XANES-ominaisuuksien analyysillä. [41]

EXAFS-spektroskopiassa viritetyn elektronin kineettinen energia on suuri ja

elektroni on vähemmän herkkä potentiaalin yksityiskohdille. Elektroni on pääasiassa

sironnut ja liikkuu ikään kuin vapaasti keskimääräisessä potentiaalissa, jolloin pallo-

mainen muffinssi-potentiaali toimii hyvin. XANES-alueella ja kokonaisenergialaskelmia

varten potentiaalin yksityiskohdat ovat tärkeämpiä. [44]

5.4 Hapetusluku

Ioniyhdisteessä on yhtä paljon positiivista ja negatiivista varausta. Koska hapetusluku

kuvaa atomin kuvitteellista varausta, raudan hapetusluku voidaan päätellä kemiallisen

kaavan perusteella, kun hapen hapetusluku on -2. Tällöin wustiitissa FeO raudan hape-

tusluku on 2+ ja hematiitissa Fe2O3 se on 3+. Magnetiitissa Fe3O4 raudan hapetusluku

on osalla ioneista 2+ ja osalla 3+. Metallissa raudan hapetusluku on 0.

Vaikka absorptioreunan energia ei ole tarkasti määritelty, se on hyödyllinen ab-

sorboivan atomin hapetuslukua määritettäessä. Absorptioreunan energian määrittämi-

seen on useampia tapoja [48]. Esimerkiksi reunan energiana voidaan käyttää reunan

korkeuden puolivälin tai käännepisteen eli ensimmäisen derivaatan maksimin energiaa

tai keskiarvoa 20% ja 80% reunan maksimienergiasta [47].

Usein reunan energia määritetään derivaatan maksimista. Derivaatta lasketaan

numeerisesti kolmen pisteen avulla, jolloin se on keskiarvo erotuksista edelliseen ja seu-

raavaan pisteeseen välillä. Spektrin derivaatan maksimin energia etsitään sovittamalla
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Kuva 5.2: Vasen: Raudan K-reunan XANES-spektrit metalliselle raudalle ja kolmelle rautaoksidil-

le osoittavat selkeän riippuvuuden energian ja hapetusluvun välillä, koska reuna siirtyy suuremmalle

energialle hapetustilan kasvaessa. Spektrejä on siirretty y-akselilla. Metallinen rauta data [5], wustiit-

ti ja hematiitti data digitoitu [31] sekä magnetiitti data digitoitu [32]. Oikea: Hapetustila energian

funktiona on rautaoksideille lineaarinen.

derivaattaan Gaussin funktio (normaalijakauma)

f(x) = 1
σ
√

2π
e−

(x−x0)2

2σ2 , (5.7)

kun σ on jakauman keskihajonta ja x0 on keskiarvo (odotusarvo), jossa on symmetri-

sen jakauman huippu [38]. Puoliarvoleveys FWHM = 2
√

2 ln 2σ (Full Width at Half

Maximum) on jakauman leveys kohdassa, jossa funktion arvo on puolet maksimiarvos-

taan.

Useimmiten hapetustilan muutos aiheuttaa merkittävän siirtymän absorptioreu-

nassa. Esimerkiksi rautaoksideilla nähdään reunan siirtyminen suuremmalle energial-

le hapetusluvun kasvaessa (kuva 5.2 a) [43]. Tunnettujen näytteiden hapetustilojen

avulla on mahdollista määrittää muodollinen hapetustila tuntemattomalle näytteelle

[40]. Esimerkiksi rautaoksidien hapetusluvun kasvaessa absorptioreunan energia kas-

vaa lineaarisesti (kuva 5.2 b), jolloin tuntemattoman näytteen muodollinen hapetustila

saadaan sovituksen avulla.

Absorptioreunan siirtyminen voidaan ymmärtää, kun otetaan huomioon, että ha-

petustilan muutos merkitsee elektronin lisäystä (pelkistymistä) tai poistamista (hapet-

tumista), mikä tarkoittaa, että paikallinen varaus muuttuu hieman neutraalin metalli-
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tilan suhteen [3]. Reunan siirtyminen voidaan selittää myös käyttämällä sähköstaattis-

ta mallia. Atomeilla korkeammalla hapetustilalla pitäisi olla suurempi varaus, jolloin

röntgenfotonilta vaaditaan enemmän energiaa poistamaan sisäelektroni [41]. Mitä kor-

keampi on hapetustila, sitä enemmän on positiivista varausta atomissa, joten elektronin

virittämiseen tarvitaan enemmän energiaa [46].

5.5 Aukon elinaika ja laitteiston resoluutio

Röntgensäteilyn absorboituminen voi aiheuttaa elektroniaukon atomin sisäkuorelle,

atomi on virittynyt ja epästabiili. Aukolla on äärellinen elinaika, kun se täyttyy elekt-

ronin siirtyessä ylemmältä energiatilalta E2 alemmalle E1. Atomi emittoi fotonin ener-

giatasoja vastaavan eron energialla ∆E = E2 − E1. Purkautumismekanismeissa myös

Auger-prosessi on mahdollinen, joskin sen todennäköisyys on pieni raskailla alkuai-

neilla. Hajoavaa tilaa voidaan tarkastella kvanttimekaanisena systeeminä, jonka alin

energia on stabiili ja muilla tiloilla on äärellinen elinaika τ eli Heisenbergin epätark-

kuudesta (∆E · τ ≥ ~) aiheutuva levenemä [47]. Elinaika τ ja K-kuoriaukon energian

levenevä ∆E kasvavat atomiluvun Z funktiona. [37] Suositeltu arvo raudan K-reunan

elinaikalevenemälle on 1,2 eV [49], joka perustuu kokeelliseen dataan.

Konvoluutio on matemaattinen operaatio, jonka ideana on laskea liikkuva kes-

kiarvo eli painotettu keskiarvo vierekkäisten pisteiden välillä. Siinä käytetään kahta

funktiota tuottamaan kolmas funktio. Matemaattisesti konvoluutio C(u) kahden funk-

tion f(x) ja g(x) välillä määritellään integraalina yli avaruuden [34]

C(u) = f(x)⊗ g(x) =
∫
f(x)g(u− x)dx. (5.8)

Jotta eri resoluutiolla mitattuja spektrejä voitaisiin vertailla, referenssispektrin

piirteitä pyritään pyöristämään ja saada se vastaamaan heikommalla resoluutiolla mi-

tattua epätarkempaa spektriä. Käytännössä tämä tehtiin konvoloimalla referenssispekt-

riä Gaussin funktiolla (lauseke 5.7). Kokeilemalla etsittiin sopiva FWHM-arvo Gaussin

funktiolle, jotta konvoloitu spektri (kuvassa 5.3 keltainen) on mahdollisimman lähellä
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Kuva 5.3: Resoluutio määritettiin jokaiselle mittaussarjalle konvoloimalla synkrotronilla mitattua

Fe metallin spektriä [5] (punainen) vastaamaan mahdollisimman tarkasti mitattua spektriä (sininen).

Konvoluutio (keltainen) on tehty Gaussin funktiolla, jonka FWHM-arvo näkyy kuvassa. Sen avulla

on edelleen laskettu ko. mittaussarjan resoluutio.



28 Luku 5. Röntgenabsorptiospektroskopia (XAS)

mitattua spektriä (kuvassa 5.3 sininen). Konvoloidulla spektrillä (kuvassa 5.3 keltai-

nen) on selkeästi pyöreämmät muodot kuin alkuperäisellä referenssispektrillä (kuvassa

5.3 punainen). Kuvassa 5.3 nähdään myös residuaalinen ero konvoloidun ja mitatun

spektrin välillä, koska konvoluutio ei ratkaise kaikkia laitteiston ominaisuuksista joh-

tuvia vaikutuksia spektrin muotoon. Lisäksi voidaan todeta raudan spektrin muodon

muuttuvan mittaussarjojen välillä, koska laitteiston resoluutio paranee. Luotettavin-

ta olisi käyttää täsmälleen samoilla asetuksilla mitattuja referenssejä. Oletetaan, että

kaikilla referensseillä toimii metallisen raudan avulla määritetty konvoluutio. Metallit

ovat hyviä standardeja, koska ne sisältävät vain yhtä alkuainetta.

Laitteiston energiaresoluutiota voidaan arvioida vertaamalla mitattua metalli-

sen raudan spektriä synkrotronilla mitattuun spektriin. Elinaikalevenemä vaikuttaa

kaikkien mittauksien energiaresoluutioon, jolloin se pienentää puoliarvoleveyden avul-

la määritettyä arvoa. Samalla se kuitenkin rajoittaa energiaresoluution pienentämistä.

Resoluutio =
√
|FWHM2 − elinaikalevenemä2|, (5.9)

kun FWHM on määritetty vertaamalla Gaussin funktiolla konvoloitua synkroronidataa

mitattuun spektriin metallisesta raudasta (kuva 5.3). Resoluution virheeksi arvioidaan

±0, 2eV. Mittaussarjojen resoluution ja FWHM:n arvot eri mittaussarjoille näkyvät

kuvassa 5.3 ja taulukossa 6.2. Mittaussarjassa 3 on pienin resoluutio, joten siinä ener-

gianerotuskyky on mittaussarjoista paras.

Johann-geometriassa röntgenlähde, monokromaattori ja näyte ovat Rowlandin

kehällä, jonka halkaisijaR on yhtä suuri kuin monokromaattorin taivutussäde. Etäisyys

monokromaattorin ja röntgenlähteen välillä on R sin(θ), kun θ on Braggin kulma. Jos

etäisyys eroaa tästä arvosta, Braggin kulma vaihtelee monokromaattorin pinnalla ja

siitä sironneilla fotoneilla on useita energioita.

dE/E = zD/R2 cot(θ), (5.10)

kun z on ero lähteen nimellisen ja todellisen etäisyyden välillä monokromaattorista ja

D käytössä oleva monokromaattorin halkaisija. Käytännössä energiajakaumaa voidaan
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pienentää minimoimalla z (kohdistus) ja D (slitti).

5.6 Lineaarikombinaatiosovitus

Lineaarikombinaatiosovitus (Linear Combination Fit, LCF) -analyysissä etsitään pa-

rasta mahdollista yhdistelmää referenssien spektreistä, joka vastaa mitattua näytteen

spektriä. Näytteen spektri on tarkoitus saada referenssin lineaarikombinaationa

ynäyte = a1yref1 + a2yref2 + · · ·+ amyrefm, (5.11)

jossa referenssien spektrejä yrefi painotetaan kertoimilla ai. Kertoimista saadaan näyt-

teen sisältämien referenssien prosenttiosuudet, kunhan referenssien ja näytteiden spekt-

rit ovat normitettu oikein. Tämä prosenttiosuus on ns. spektriaalinen osuus (spektri-

paino), eikä massa- tai tilavuusosuus, joten siitä ei voi tehdä suoraan johtopäätöksiä

näytteen massapitoisuuksista.

Yhtälö (5.11) ei ole ratkaistavissa eksaktisti, joten etsitään paras mahdollinen

yhdistelmä referensseistä minimoimalla ero lasketun kombinaation mukaisen sovituksen

ja spektrin välillä. Sitä pienimmän neliösumman menetelmässä kuvaa residuaalin normi

eli summa

S =
n∑
i=1

r2
i , (5.12)

jossa residuaali ri = yi(xi) − fi(xi) eli erotus mitatun arvon yi(xi) ja lasketun arvon

fi(xi) välillä, kun energian arvoja (xi) on n kappaletta. Lisäksi vaaditaan, että paino-

kertoimien summa ∑ ai = 1 ja jokaiselle kertoimelle 0 ≤ ai ≤ 1.

LCF-sovituksen hyvyys (goodness-of-fit parameter R) määritellään [50]

R =

N∑
i=1

(datai − fiti)2

N∑
i=1

data2
i

(5.13)

R-tekijässä summataan yli N mittauspisteen mittaustuloksen datai ja sovituksen fiti

erotuksen neliö. Jos R-tekijä on pieni, niin sovitus ja data ovat lähellä toisiaan. Riit-

tävän hyvällä sovituksella R < 0, 02. [4]
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5.7 Rautamineraalien XANES

Eri menetelmillä tehtävissä tutkimuksissa päätavoite on rautaa sisältävien mineraalien

identifiointi geologisista materiaaleista ja maaperästä. XANES-menetelmää käytetään

maaperän ja sen uutteiden hapetustilan tutkimiseen. Röntgenabsorptiospektroskopia

on alkuaineherkkä, näytteitä tuhoamaton ja sopiva sekä amorfiselle että kiteytyneelle

aineelle [51].

Raudan K-esireunan keskikohdan energia ja sen pinta-ala ovat käyttökelpoisim-

mat ominaisuudet raudan hapetustilan ja koordinaationumeron määrittämiseksi. Esi-

reunan energiaa voidaan käyttää keskimääräisen raudan hapetuspelkistys tilan määrit-

tämiseen. Ero keskimääräiselle esireunan keskikohdan energialle Fe2+ ja Fe3+ välillä on

1, 4±0, 1 eV. [31] Esireunan keskikohdan energia raudan K-reunan XANES-spektreissä

vaihtelee erilaisille pyriitti:ferrihydriitti sekoituksille 1, 2 ± 0, 4 eV (lineaarinen riippu-

vuus) ja pyriitti:geotiitti sekoituksille 2, 0 ± 0, 4 eV (epälineaarinen riippuvuus).[18]

Vastaavia eroja ei ole määritetty mitatusta aineistosta.

Raudan XANES-mittauksissa voidaan havaita pientä systemaattista muutosta

reunan paikassa ja muodossa, absorptioreunan taivutuspisteessä sekä maksimi absorp-

tiossa (white line), joka riippuu raudan hapetustilasta ja molekyylisestä ympäristöstä

[33] [18]. Eri mineraaliryhmät (esim. oksidit ja savimineraalit) voidaan erottaa spektrin

perusteella, mutta maanäytteistä rautaoksidien (götiitti, lepedokrosiitti ja hematiitti)

erottaminen yksikäsitteisesti on vaikeaa [33]. Spektrien analysoinnissa esimerkiksi si-

deriitin Fe(II) ja hematiitin Fe(III) reunojen paikkoja voidaan verrata näytteisiin [32]

tai laskea Fe(II)/Fe(III) suhde eri mineraaleille (pyriitti, ferrihydriitti ja götiitti) maa-

näytteissä [18].

Analysoinnissa käytetään hyvin määriteltyjä referenssejä [52]. LCF-analyysillä

voidaan tutkia esim. illiitin, kloriitin ja ferrihydriitin osuuksia näytteessä. [53] Kah-

den referenssispektrin sovitus saadaan vastaamaan mittaustulosta hyvin [33]. Voidaan

tehdä myös kolmen komponentin (ferrihydriitti, götiitti ja magnetiitti) [27] tai neljän
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komponentin (Fe2O3, Fe3O4, biotiitti ja FOD (ferrous oxalate dihydrate)) analyysi [54].

Tyypillistä XANES-spektrille on reunan ja absorptiomaksimin matalampi energia vä-

hemmän hapettuneille Fe(II) yhdisteille kuin Fe(III) yhdisteille ja spektrien muodon

eroaminen [18].





6. Mittaukset

6.1 Näytteiden esikäsittely

Tutkitut näytteet ovat Lounais-Suomesta kerättyä ja kuivattua maa-ainesta. Näyt-

teistä M1 edustaa metsämaata ja muut näytteet erilaisia peltomaita. Ne muodostavat

A-sarjan (6 kpl), jossa näytteet ovat järjestetty oksalaattiuuttoisen alumiinipitoisuuden

mukaan ja M-sarjan (5 kpl), jossa näytteet ovat oksalaattiuuttoisen rautapitoisuuden

mukaisessa järjestyksessä. Kaikki tutkitut maat ovat happamia. Suurin osa maa-

aineksista on maalajiltaan savea, jolloin niiden raekoko on alle 2 µm. Aitosavi on

maalaji, jossa saveksen osuus on yli 60 painoprosenttia, kun taas hieta- ja hiesusavessa

savesta on 30-60 %. Suomalaisissa savimaissa esiintyvä halkeilu edistää veden ja hapen

liikkeitä maassa. Harmaa väri osoittaa, että savessa on tapahtunut raudan pelkistymis-

reaktioita. [55] Taulukossa 6.1 koottuna maa-aineksien maalajit, oksalaattiuuttoisen

raudan (LUKE ja SYKE) ja alumiinin pitoisuudet sekä pH:t ja orgaanisen aineksen

pitoisuudet.

Lista näytteistä

1. Käsittelemättömät maat: A1X-A6X, M1X-M5X

2. Uutetut maat: A1UX-A6UX, M1U-M5U

3. Poltetut maat: A1PX-A6PX, M1P-M5P

4. Uutetut ja poltetut maat: A1UPX-A6UPX, M1UPX-M5UPX

33
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Jokaisesta maa-aineksesta on käsittelemätön (X), uutettu (UX), poltettu (PX)

ja uutettu & poltettu (UPX) versio. Jauhenäytteitä maa-aineksesta valmistettiin ja

mitattiin yhteensä siis 44 kappaletta. Uuttaminen tarkoittaa oksalaattiuuttoa, joka on

kemiallinen käsittely, jossa on käytetty ammoniumoksalaatti-oksaalihappoa (0,2 M, pH

3). Polttaminen tarkoittaa maa-aineksen kuumentamista 700◦C lämpötilassa 4 tunnin

ajan. Rauta- ja alumiinipitoisuuksia ei ole mitattu poltetuille näytteille, mutta kuu-

mentamisen ei oleteta vaikuttavan raudan tai alumiinin määrään. Oksalaattiuutto pois-

taa maa-aineksesta heikosti kiteistä (amorfista) rautaa ja alumiinia ja pienentää näin

hieman rauta- ja alumiinipitoisuutta.

Taulukko 6.1: Analysoitujen maa-aineksen laji, oksalaattiuuttoisen raudan ja alumiinin pitoisuudet

sekä pH ja orgaanisen aineksen pitoisuus (C %).

Näyte Maalaji Fe(ox)

LUKE

[mg/kg]

Fe(ox)

SYKE

[mg/kg]

Al(ox)

[mg/kg]

pH C%

A1X Multamaa 7 810 8 006 9 065 5,30 5,51

A2X Multamaa 10 155 8 787 5 610 5,89 3,03

A3X Karkea hieta 5 440 5 941 2 989 6,59 3,68

A4X Karkea hieta 3 110 3 293 2 914 5,29 6,81

A5X Hietasavi 11 750 8 585 2 731 5,52 3,50

A6X Hietasavi 8 255 6 367 2 254 5,94 18,64

M1X Aitosavi 18 068 16 077 3 206 5,25 13,99

M2X Hietasavi 15 050 13 136 2 560 5,65 14,17

M3X Hietasavi 12 190 10 664 2 707 6,10 6,05

M4X Aitosavi 9 950 10 333 3 483 5,97 3,69

M5X Hiesusavi 9 170 7 387 2 703 5,71 3,24

Pienillä metalli pitoisuuksilla näytteestä mitatun signaalin voimakkuus on line-

aarisesti verrannollinen metallin määrään näytteessä. Jos konsentraatio on liian suuri,
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signaali saturoituu, joten näytteen tulisi olla paksuudeltaan sellainen, että µx < 3 [37].

Tämä voi tarkoittaa hyvin pientä määrää näytemateriaalia, joitain milligrammoja ai-

netta. Optimaalinen konsentraatio on helpoin saavuttaa sekoittamalla varsinainen näy-

teaine sidosaineeseen. Sidosaine ei absorboi röntgensäteilyä, mutta estää näyte-aineen

liikkumisen mittauksen aikana ja helpottaa samalla homogeenisen näytteen valmista-

mista. Jauhenäytteen tulee olla mahdollisimman tasapaksu, homogeeninen ja pienija-

keinen [4]. Vaihtelu näytteen paksuudessa voi vaikuttaa spektrin muotoon [47]. Epä-

homogeenisen näytteen mittaustulokseen voi vaikuttaa mittauskohta. Homogeenisen

jauheen valmistuksen haasteet ovat maa-aineksen sisältämien yhdisteiden toisistaan

poikkeavat ominaisuudet, kuten kovuus.

Kuva 6.1: Näytteiden valmistuksen vaiheita. a) Maa-ainesta huhmareessa b) Maa-aines ja peruna-

jauho sekoitettuna tasaiseksi c) Valmiita näytteitä

Mitatut näytteet koostuvat maa-aineksen ja sidosaineen (perunajauhon) muodos-

tamasta homogeenisesta jauheesta, joka on puristettu metallisen M8-aluslevyn sisään

ja suljettu teipillä molemmilta puolilta. M8-aluslevyyn valmistetussa näytteessä on n.

23 mg maa-ainesta (kuva 6.1a) ja lopun tilavuudesta täyttää perunajauho. Näytteen

valmistuksessa punnittu maa-aines hienonnettiin ja sekoitettiin huhmareessa erittäin

hienoksi perunajauhon ja etanolin kanssa. Sekoittamista jatkettiin, kunnes lisätty eta-

noli oli täysin haihtunut ja jauhenäyte oli tasaista (kuva 6.1b). Lopullisia näytteitä

kuvassa 6.1 c.

Maa-ainesta sisältävien näytteiden lisäksi valmistettiin samalla tavoin yhdes-

tä rautayhdisteestä ja perunajauhosta koostuvia referenssinäytteitä, kuten hematiitti,
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magnetiitti ja rautakloridi. Rautayhdisteen määrä voidaan tällöin optimoida halutun

konsentraation saavuttamiseksi. Esimerkiksi M8-aluslevyyn tehdyssä magnetiittirefe-

renssissä Fe3O4 yhdistettä tarvitaan 3,32 mg ja loppu on perunajauhoa.

6.2 Mittauslaitteisto (HelXAS-spektrometri)

Mittauksissa on käytetty Helsingin yliopiston materiaalifysiikan osaston röntgenlabora-

torion röntgenspektrometriä (kuva 6.2), joka perustuu Johannin geometriaan. HelXAS-

mittauslaitteistossa röntgenputki eli polykromaattinen röntgenlähde pysyy paikallaan

[56] Pallotaivutettu kideanalysaattori (SBCA, Spherically Bent Crystal Analyzer) eli

monokromaattori ja röntgenilmaisin liikkuvat Rowlandin kehällä (kuva 6.3) siten että

haluttu röntgensäteilyn aallonpituus ja fokusointi saavutetaan tai säilyy [57].

Kuva 6.2: CAD-piirros mittauslaitteistos-

ta. Monokromaattoria, näytteenvaihtajaa ja

ilmaisinta liikutellaan moottoreilla. Piirtäjä

Ayesha Zaka

Kuva 6.3: Kaaviokuva läpäisymoodista, jos-

sa mitataan näytteen läpi mennyttä rönt-

gensäteilyä. Mittausgeometriassa röntgenput-

ki, monokromaattori ja ilmaisin ovat Rowlan-

din kehällä. [56]

Röntgenputkesta ei tule monokromaattista röntgensäteilyä. Laitteistossa käyte-

tään piistä valmistettua kidettä (monokromaattoria) heijastamaan ja fokusoimaan sä-

teet ilmaisimeen [57]. Säteily lähtee kaikkiin suuntiin, joten vain osa säteilystä osuu

näytteeseen. Suurin osa kiihdytetyn elektronin liike-energiasta muuttuu lämpöener-

giaksi (99 %), joten vain osa röntgenputken tuottamasta röntgensäteilystä saadaan
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hyödynnettyä mittauksessa [3]. Röntgenputken anodia jäähdytetään vesikierrolla.

Monokromatisointi perustuu Braggin lakiin, jonka mukaan intensiteettimaksimi

havaitaan, kun matkaero (vaihe-ero) kahden monokromaattorista heijastuneen säteen

välillä (2d sin θB) on aallonpituuden (λ) moninkerta eli [37]

2d sin θB = nλ (n = 1, 2, 3...), (6.1)

kun d on hilatasojen välinen etäisyys. Energian muuttaminen tarkoittaa monokromaat-

torin kulman (Braggin kulman θB) ja ilmaisimen paikan muuttumista siten että ilmai-

simen etäisyys monokromaattoriin x = R sin θB, kun taivutussäde R = 0, 5 m.

HelXAS-mittauslaitteisto on suunniteltu röntgenabsorptiospektroskopiaan sekä

XANES- että EXAFS-tutkimuksiin 4-20 keV energioilla, joka kattaa suurimman

osan K-reuna 3d siirtymämetalleista ja L-reuna 5d siirtymämetalleista ja aktinidit.

HelXAS-laitteistoa voidaan käyttää läpäisy-, fluoresenssi- ja kuvantamismoodeissa.

Läpäisymoodissa näyte voidaan sijoittaa joko lähteen tai ilmaisimen eteen. Tarvittaes-

sa voidaan käyttää heliumkammiota vähentämään röntgensäteilyn vaimenemista. [56]

Mittauslaitteiston osat:

1. Monokromaattori Si(531), pallotaivutettu analysaattorikide SBCA (Spherically

Bent Crystal Analyzer), valmistettu ESRF Crystal Analyser Laboratory:ssä, tai-

vutussäde 0,5 m, kiekon halkaisija 100mm

2. Röntgenputki: 1,5 kW, hopea-anodi, fokus 0,4x0,8 mm2

3. Ilmaisin: Amptek FastSDD tai MiniPIX

4. Moottorit: detx (liikuttaa ilmaisinta Rowlandin kehällä)

dety (liikuttaa ilmaisinta suhteessa monokromaattoriin)

rotdet (pyörittää ilmaisinta, korvaa teleskooppivarren)

rho (liikuttaa monokromaattoria suhteessa röntgenlähteeseen)

mth (muuttaa monokromaattorin Bragginkulmaa)

srot (pyörittää näytteenvaihtajaa)
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Ennen mittausta tehtiin moottorikalibrointi, jossa määritellään kolmen pisteen

avulla Rowlandin kehä, jota laitteisto seuraa mittauksen ajan moottoreiden avulla.

Mittauslaitteisto on automatisoitu. Näytteiden asettamisen näytteenvaihtajaan jälkeen,

suurimman osan tutkimuksen vaiheista voi tehdä etäohjauksella.

Kuva 6.4: Metallista rautakalvoa käytetään energiakalibroinnissa asettamalla derivaatan ensimmäi-

sen piikin maksimi eli absorptioreuna arvoon 7,112 keV [58]. Käyrät ovat normitettu siten että niiden

maksimi on 1. Kuvassa on käytetty synkrotronilla mitattua referenssidataa [5].

Energiakalibrointi tehtiin 5 µm paksuisella rautakalvolla (metallinen rauta), jon-

ka K-reunan energia on määritelty arvoon 7,112 keV [58]. Mitattu arvo (spektrin en-

simmäisen derivaatan maksimi) asetettiin vastaamaan kirjallisuuden arvoa (kuva 6.4).

Rautakalvoa käytettiin mittausten aikana myös varmistamaan, ettei laitteiston ener-

giakalibraatio tai intensiteetti muutu merkittävästi mittauksen aikana.

6.3 Absorptiomittausten kulku

Mittauksessa röntgenputken tuottamat röntgenfotonit läpäisevät näytteen ja osuvat

monokromaattoriin, joka fokusoi ne ilmaisimeen. Mittauksissa käytettiin röntgen-

putken edessä sijaitsevaa näytteenvaihtajakiekkoa, johon voitiin sijoittaa kerrallaan

16 näytettä vaihtumaan automaattisesti mittauksen aikana. Usein yksi paikoista

jätettiin tyhjäksi I0 mittausta varten ja yhteen laitettiin rautakalvo. Jokaiselle maa-
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ja referenssinäytteelle mitattiin raudan K-reunan ympäristössä näytteen läpäisemien

fotonien intensiteetti energian funktiona. Lisäksi mitattiin fotonien intensiteetti ilman

näytettä eli I0 samoin energian funktiona. Statistiikan parantamiseksi mittaus tois-

tettiin useita kertoja. Kun mittaustulokset todettiin yhteneviksi, voitiin spektreistä

laskea keskiarvo. Useampi mittaus samasta näytteestä auttaa havaitsemaan ajasta

riippuvia muutoksia eli mahdollisia vaihteluja tai poikkeamia eri mittausten välillä.

Keskeisimmät tiedot mittaussarjoista 1-3 on kerrottu alla ja koottu taulukkoon 6.2.

Mittaussarja 1

Mittaussarjassa 1 jokaiselle näytteelle, referenssille ja I0:lle (intensiteetti ilman

näytettä) mitattiin tausta ja raudan K-reunan ympäristössä fotonien intensiteetti

energian funktiona. Taustan mittaaminen tehtiin asettamalla ilmaisin pois ka-

libraation mukaisesta paikasta +/- 10 mm (offset), jolloin havaitaan muualta kuin

monokromaattorin heijastamana ilmaisimeen tulleet röntgensäteet. Mittaukset tehtiin

energiavälillä 7,05 keV - 7,25 keV siten että mittausaika painotettiin välille 7,09 keV

- 7,18 keV (reuna). Näytteiden ja referenssien mittauksessa virta oli 10mA ja jännite

20kV. I0 mittauksessa oli samat energiavälit, mutta käytettiin 2mA virtaa ja 20kV jän-

nitettä, jotta intensiteetti ei kasva niin suureksi, että Amptek SDD ilmaisin saturoituu.

Mittaussarja 2

Mittaussarjassa 2 käytettiin paikkaherkkää MiniPix-ilmaisinta, joka mittaa jo-

kaiseen pikseliin tulleiden fotonien määrän. Mittaussarjan 1 jälkeen laitteistoon päivi-

tettiin moottoreita ja niiden ajureita sekä korvattiin mekaaninen ohjuritanko mootto-

rilla. Lisäksi monokromaattorikiteen eteen lisättiin maski. Mittaukset tehtiin samalla

energiavälillä kuin mittaussarjassa 1. Näytteiden ja referenssien mittauksessa käytettiin

40mA virtaa ja 20kV jännitettä. Jotta MiniPIX-ilmaisin ei saturoidu, I0 mittauksessa

oli samat energiavälit, mutta lyhyempi mittausaika/ piste. Mittauksessa käytetty virta

nelinkertaistui, joten röntgenputken tuottamien fotonien määrä oli nelinkertainen 1.
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mittaussarjaan verrattuna.

MiniPIX-ilmaisimella mitattaessa varsinaista taustaa ei tarvitse mitata erikseen,

vaan voidaan käyttää fokuksen ulkopuolella olevaa aluetta. Tarkasteltavaksi alueeksi

valittu alue on jokaisessa näytteessä mahdollisimman tasainen. Varsinaisen signaalin

lisäksi havaitaan ilmasta sironneita ja fluoresenssin aiheuttamia röntgensäteitä eli

taustaa. Vähennettävä tausta lasketaan fokuksen kummallakin puolella samankokoi-

sesta alueesta mitattuun intensiteettiin tehtyjen suoransovituksien keskiarvona.

Mittaussarja 3

Mittaussarjassa 3 käytettiin samaa Amptek SDD ilmaisinta kuin mittaussarjassa

1. Mittaukset tehtiin energiavälillä 7,064 keV - 7,2 keV. Osa näytteistä mitattiin myös

painottamalla mittausaikaa välille 7,104 keV - 7,116 keV. Näytteiden ja referenssien

mittauksessa oli 40mA virta ja 20kV jännite. Monokromaattorikiteen eteen lisättiin

mittaussarjan 2 jälkeen paranneltu maski, jonka tavoitteena oli parantaa resoluutiota.

Taulukko 6.2: Näytteiden mittaussarjojen 1,2 ja 3 keskeisimmät tiedot

Mittaussarja 1 Mittaussarja 2 Mittaussarja 3

Ilmaisin Amptek SDD MiniPix Amptek SDD

Energia-alue 7,05 - 7,25 keV 7,05 - 7,25 keV 7,064 - 7,2 keV

Jännite ja virta 10 mA, 20 kV 40 mA, 20 kV 40 mA, 20 kV

FWHM 4,6 ± 0,2 eV 3,8 ± 0,2 eV 3,0 ± 0,2 eV

Resoluutio 4,4 ± 0,2 eV 3,6 ± 0,2 eV 2,7 ± 0,2 eV
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7.1 Data-analyysi

Mittaukset analysoitiin Matlab-ohjelmistolla. Mittausten analysoinnissa mitatusta in-

tensiteetistä (fotonia sekunnissa) energian funktiona vähennetään ensin sironneista fo-

toneista johtuva (mitattu) tausta. Kun yhtälössä (4.8) huomioidaan taustat y0,bg ja ybg,

saadaan [56]

µx = ln
(
I0 − y0,bg

I − ybg

)
, (7.1)

kun intensiteetti ilman näytettä on I0 ja näytteen läpäissyt intensiteetti on I. Absorp-

tiokerroin lasketaan logaritmina taustavähennetyistä intensiteeteistä. Oletamme, ettei

sironnasta johtuva tausta riipu merkittävästi energiasta tai korkeintaan lineaarisesti,

jolloin sen osuus vähenee pois spektrin taustavähennyksessä. Se tehdään sovittamalla

havaittuun taustaan energian funktiona suora. Jäljelle taustan vähennyksen jälkeen jää

vain K-kuoren absorptiospektri.

Signaali ja kohina voivat vaihdella mittausten välillä [4]. Näytteen erillisistä mit-

tauksista voidaan laskea keskiarvo ilman painokertoimia, kun yksittäiset mittaukset

eivät eroa toisistaan merkittävästi ja kohina ∝
√
signaali. Tämä tarkistettiin piirtä-

mällä samaan kuvaan kaikki näytteen mittaukset energia funktiona (kuva 7.1). Koska

spektrit ovat yhteneviä, näytteessä ei tapahdu havaittavaa säteilyvauriota [53].

Absorptiokerroin energian funktiona ei ole nolla ennen absorptioreunaa (kuva

7.2), koska myös tutkittavaa elektronikuorta ulommat eli pienemmän sidosenergian

omaavat kuoret vaimentavat säteilyä. Ennen absorptioreunaa vaimennuskerroin on lä-

41
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Kuva 7.1: Mittauksessa saadaan näytteen läpäissyt intensiteetti energian funktiona. Kun saman

näytteen mittaukset ovat samanlaisia, niistä voidaan laskea keskiarvo.

hes lineaarinen, joten sen osuus spektristä voidaan vähentää sovittamalla reunara-

kennetta pienemmille energioille suora. Häiriöt (vaihtelut) mittauksessa voivat johtua

ilmaisimen laskentastatistiikasta, elektronisesta melusta tai muista toistamattomista

lähteistä ja voivat aiheuttaa epävarmuutta analyysiin [4]. Mittauksen statistinen virhe

voidaan määrittää virheen etenemislailla:

δ(µx) =

√√√√(∂(µx)
∂I0

∆I0

)2

+
(
∂(µx)
∂I

∆I
)2

=
√

1
I0

+ 1
I
, (7.2)

kun intensiteetin ilman näytettä (I0) virhe ∆I0 =
√
I0 ja näytteen läpäisseen inten-

siteetin (I) virhe ∆I =
√
I. Kuvassa 7.2 näkyvät yhtälön (7.2) mukaiset virherajat,

joiden sisällä kaikki mittauspisteet selkeästi ovat. Koska δ(µx) ∝
√

1/I, niin virheen

puolittamiseksi pitää mitata nelinkertainen määrä fotoneita eli mittausaika nelinker-

taistuu.

Lopullinen absorptiokerroin vielä normitetaan (kuva 7.3) eri tulosten vertailemi-

sen helpottamiseksi. Normittaminen voidaan tehdä jakamalla spektri sen suurimmalla

arvolla, jolloin maksimi on yksi. Fysikaalisempi tapa normittaa spektrit on asettaa

pinta-ala spektrin ja energia-akselin välillä yhdeksi.



7.1. Data-analyysi 43

Kuva 7.2: Ennen absorptioreunaa absorptiokerroin on käsittelemättömälle maanäytteelle M1X line-

aarinen, joten sen osuus vähennetään sovittamalla esireuna-alueelle suora. Kaikki mittauspisteet ovat

statistisen vaihtelun sisällä.

Kuva 7.3: Lopullinen absorptiokerroin, joka on taustavähennetty ja normitettu.
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7.2 Näytteiden ja referenssien XANES-spektrit

Ennen varsinaista analyysiä pitää tarkistaa energiakalibraatio metallisen raudan spekt-

rin avulla (kuva 7.4). Jokaisessa mittaussarjassa raudan derivaatan ensimmäinen mak-

simi on 7,112 keV, jolloin mittaussarjat ovat vertailukelpoisia referensseihin. Mittaus-

sarjan sisällä tapahtuviin vertailuihin spektrien mahdollinen ero oikeaan kalibraatioon

ei vaikuta, koska se aiheuttaisi kaikkiin saman systemaattisen virheen. Vastaava tar-

kastelu voidaan tehdä esim. hematiitin avulla (kuva 7.5), jolloin derivaatan piikin mak-

simi tulee olla samassa arvossa kaikilla hematiitin referenssispektreillä. Erot spektrien

välillä johtuvat mm. mittauslaitteiston resoluutiosta.

Kuva 7.4: Metallisen raudan eli rautakalvon spektrin avulla voidaan varmistaa mittauksien energia-

kalibraatio. Derivaatan ensimmäinen maksimi pitää olla 7,112 keV, joka toteutuu referenssille [5] ja

jokaiselle mittaussarjalle. Laitteistosta johtuen derivaatat ja spektrit eroavat hieman toisistaan.

Maanäytteiden ja referenssien röntgenabsorptiospektrit ovat kuvissa 7.6 (A-

näytteet) ja 7.7 (M-näytteet). Kaikista mittaussarjoista nähdään, että eri maanäyt-

teiden spektrit ovat keskenään samankaltaisia ja referenssien välillä on huomattavia

eroja. Eniten epätarkkuutta on näytteen A4UPX spektrissä, joka sisältää kaikista vä-
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Kuva 7.5: Hematiitin esireunan energia pitää olla kaikista referenssilähteistä ([5], [31] ja [32]) ja

mittauksista sama. Esireunan energiaa on tutkittu Gaussin sovituksella derivaattaan.

hiten rautaa. Koska kaikkia referensseistä ei voitu mitata (taulukot 3.1 - 3.3), osa niistä

on digitoitu käyttämällä Webplotdigitizer-sovellusta [59].

Sormenjälkianalyysissä mitattuja spektrejä verrataan referensseihin. Spektrien

välistä eroa on kuvattu niiden väliin jäävällä pinta-alalla. Mitä pienempi pinta-ala on,

sitä lähempänä spektrit ovat toisiaan ja sitä paremmin ko. referenssi kuvaa näytettä.

Koska näytteiden absorptioreunat eroavat toisistaan, myös niitä lähimpinä olevat refe-

renssit vaihtuvat. Lähimpänä näytettä M1X ovat ferrihydriitti, götiitti, illiitti, hema-

tiitti ja rautakloridi (kuva 7.8 a), jotka ovat samat kuin kaikista näytteistä laskettuna

(kuva 7.8 b). Kuvassa 7.8 c) on näytteen M1X ja viisi sitä lähinnä olevan referenssin

spektrit, josta nähdään niiden olevan lähes samanlaisia.

Kuvassa 7.9 a)-i) on vertailtu saman maa-aineksen eri käsittelyitä keskenään. Sa-

man maa-aineksen käsittelemättömän (X) ja uutetun (UX) näytteiden spektrit olivat

keskenään lähes samanlaisia kuten myös näytteiden, jotka oli poltettu (PX) ja uutet-

tu & poltettu (UPX). Parhaiten tämä on havaittavissa näytteellä A3 (kuva 7.9 c).

Näytteiden eri käsittelyitä on vertailtu kuvassa 7.10. Käsittelemättömien näytteiden
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Kuva 7.6: A-näytteiden mitatut XANES-spektrit (3 mittaussarjaa) ja referenssit ovat normitettuja

samaan pinta-alaan. Spektrejä on siirretty y-akselilla. (M) referenssi mitattu, (H) referenssin data [5]

ja referenssi digitoitu (W) [31], (S) [32] ja (R) [33]
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Kuva 7.7: M-näytteiden mitatut XANES-spektrit (3 mittaussarjaa) ja referenssit ovat normitettuja

samaan pinta-alaan. Spektrejä on siirretty y-akselilla. (M) referenssi mitattu, (H) referenssin data [5]

ja referenssi digitoitu (W) [31], (S) [32] ja (R) [33]
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Kuva 7.8: a) Referenssien spektrejä on verrattu näytteeseen M1X. Mitä pienempi niiden väliin jäävä

pinta-ala (luku referenssin nimen perässä) on, sitä lähempänä referenssin spektri on näytteen spektriä.

b) Kaikille näytteille on laskettuna näytteitä lähimpänä ovat ferrihydriitti, götiitti, illiitti, hematiitti

ja rautakloridi, kun huomioon on otettu jokaiselle näytteelle viisi lähintä referenssiä. c) Näytteen M1X

ja viiden sitä lähimmän referenssin spektrit ovat hyvin lähellä toisiaan.

spektrin välillä on eroja (kuva 7.10 a) ja erityisesti näytteiden A3 ja A4 absorptioreunat

erottuvat muista. Uuttaminen (kuva 7.10 b) ei muuta olennaisesti käsittelemättömien

näytteiden spektrejä. Näytteen polttaminen tekee spektreistä keskenään samanlaisia

(kuva 7.10 c ja 7.10 d), jolloin niiden absorptioreunat ovat lähes päällekkäin.

7.3 Absorptiospektrien erotukset

Spektrien välisiä eroja voidaan havainnollistaa ns. erotuskuvilla, joissa lasketaan ab-

sorptiospektrien väliset erotukset energian funktiona. Esimerkiksi on valittu näyte A3X,

koska sen erot näytteiden välillä tulevat selkeästi esille. Eri käsittelyiden spektrien ero-

tukset näytteen A3X spektriin ovat kuvassa 7.11 a. Pienin ero on näytteiden A3PX

ja A3UPX sekä A3X ja A3UX välillä. Näytteen A3PX (poltettu) spektri on näytteen

A3UPX (uutettu ja poltettu) spektrin kanssa lähes samanlainen. Myös näytteiden A3X
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Kuva 7.9: Näytteiden spektrit ovat rajattu absorptioreunaan. Saman maa-aineksen näytteille kä-

sittelemättömän näytteen (X) spektri (sininen) ja uutetun näytteen (UX) spektri (punainen) ovat

keskenään lähes samanlaisia. Myös poltetun näytteen (PX) spektri (keltainen) ja uutetun & poltetun

näytteen (UPX) spektri (magenta) ovat keskenään lähes samanlaisia. Parhaiten tämä on havaittavissa

näytteen A3 spektreistä.

(käsittelemätön) ja A3UX (uutettu) spektrit ovat lähes samanlaisia. Myös erotukset

A3X-A3PX ja A3X-A3UPX sekä A3UX-A3PX ja A3UX-A3UPX ovat keskenään lähes

samanlaisia, joka tarkoittaa polttamisen tekevän näytteiden spektreistä samanlaisia ja

uuttamisen muuttavan spektrin muotoa vain vähän.

Kuvassa 7.11b vertaillaan A3X näytteen spektrin erotuksia muihin käsittelemät-

tömiin näytteisiin ja nähdään erotuksen A3X-A4X eroavan muista eniten, joten näyt-

teen A4X spektri on erilainen. A3X-M3X ja A3X-M2X ovat lähes samanlaiset eli M3X

ja M2X spektrit ovat lähes samanmuotoisia. Myös näytteiden A5X, A6X ja M4X spekt-

rit ovat lähes samanlaisia, koska niiden erotukset näytteen A3X spektriin menevät lähes

päällekkäin. Näitä havaintoja vahvistaa myös absorptiospektrin rajaaminen kapealle

energiavälille (kuva 7.12). Käsittelemättömien näytteiden välillä (kuva 7.11b) on huo-

mattavammat erot kuin vastaavilla poltetuilla näytteillä (kuva 7.11c). Koska poltet-

tujen näytteiden spektrien erot näytteeseen A3PX ovat pieniä, poltettujen näytteiden
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Kuva 7.10: Käsittelyiden vaikutukset XANES-spektreihin: a) käsittelemättömät näytteet b) uutetut

näytteet c) poltetut näytteet sekä d) uutetut ja poltetut näytteet.

spektrit ovat lähes samanlaisia.

7.4 Absorptioreunan energian siirtyminen

Absorptioreunan energian määrittäminen ei ole yksikäsitteistä. Tehdyissä mittauksis-

sa reunan energioiden väliset erot ovat pieniä eikä reunan absoluuttinen energia ole

merkittävä, vaan niiden välinen ero. Mitä pienempi reunan energia on, sitä pienem-

pi on myös hapetusluku. Lisäksi mahdolliset systemaattiset virheet eivät vaikuta, kun

vertailu tehdään saman mittaussarjan sisällä.

Tässä työssä määritettiin kunkin spektrin absorptioreunan energian siirtymä suh-

teessa vertailunäytteeseen siirtämällä kyseistä spektriä, kunnes sen ero vertailunäytteen

spektriin minimoituu. Vertailunäytteeksi valittiin M1X, joka sisältää eniten rautaa.

Reunan energian siirtymä voi olla positiivinen tai negatiivinen (kuva 7.13). Positiivi-

nen arvo reunan siirtymälle tarkoittaa, että näytteen reunan energia on suurempi kuin

näytteellä M1X. Jos reunan siirtymä on negatiivinen, niin näytteen reunan energia on
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Kuva 7.11: Erotukset eri spektrien välillä. a) Maa-aineksen A3 eri käsittelyiden spektrien erotuk-

set. b) Käsittelemättömien näytteiden erotukset näytteen A3X spektriin. c) Poltettujen näytteiden

erotukset näytteen A3PX spektriin.
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Kuva 7.12: a) Absorptiospektrit ja b) absorptioreunat näytteistä A4X, A3X, M2X, M3X, A5X, A6X

ja M4X.

Kuva 7.13: Näytteiden A3X (vasen) ja A3PX (oikea) reunan energian siirtymät M1X näytteeseen

verrattuna. Positiivinen arvo tarkoittaa, että näytteen reunan energia on suurempi kuin näytteellä

M1X eli se on hapettuneempi.

vastaavasti pienempi kuin näytteellä M1X. Esimerkiksi näytteen A3X absorptioreunaa

on siirretty -1,1289 eV, joten sen energia on näytteen M1X reunan energia - 1,1289

eV. Jokaiselle näytteelle kaikista mittaussarjoista on määritetty reunan siirtymä näyt-

teeseen M1X verrattuna ja tulokset eri mittaussarjoista ovat pääosin samoja. Reunan

energian siirtymän virhe on arvioitu silmämääräisesti.

Kahden muuttujan välistä riippuvuutta voidaan arvioida korrelaatiokertoimella:

−1 ≤ r ≤ 1. Koska muuttujien välinen riippuvuus ei aina ole lineaarinen ja selittävä

muuttuja voi olla jokin kolmas tekijä, korrelaatikerroin ei aina kerro koko totuutta.

Pearsonin korrelaatiokerroin

r =
∑n
i=1(xi − x̄)(yi − ȳ)

nsxsy
, (7.3)
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missä n on lukuparien xiyi lukumäärä, x̄ ȳ ovat muuttujien x ja y keskiarvo sekä sx

sy ovat muuttujien x ja y keskihajonnat [60]. Mitä lähempänä korrelaatiokerroin on

ykköstä, sitä suurempi on positiivinen (nouseva suora) lineaarinen riippuvuus muut-

tujien välillä. Myös yksittäinen mittauspiste voi muuttaa korrelaatiota huomattavasti.

Selitysaste on määritetty Pearsonin korrelaatiokertoimen neliönä.

Reunan energian siirtymän suhteessa M1X näytteeseen ja rautapitoisuuden vä-

lillä olevaa lineaarista riippuvuutta kuvaavien suorien yhtälöt, korrelaatiokertoimet ja

selitysasteet näkyvät kuvassa 7.14. Poltetuille ja uutetuille & poltetuille näytteille reu-

nan energia on lähes vakio (kulmakertoimet lähellä nollaa), joten niiden reunat ovat

lähes samalla energialla. Polttaminen hapettaa näytettä, jolloin absorptioreuna siirtyy

suuremmille energioille käsittelemättömiin näytteisiin verrattuna. Käsittelemättömillä

näytteillä (korrelaatiokerroin 0,68) on havaittavissa selkeämpi lineaarinen riippuvuus

reunan paikan ja rautapitoisuuden välillä kuin uuttamattomilla näytteillä (korrelaa-

tiokerroin 0,51). Oksalaatti kelatoi metalleja ja saa ne liukoiseen muotoon. Reunan

siirtyminen uutetuilla näytteillä saattaa johtua siitä, että Fe(II) raudan suhteellinen

osuus on hieman kasvanut Fe(III):n verrattuna. Vähiten rautaa sisältävän näytteen

(A4X) reunan energia eroaa eniten vertailunäytteestä (M1X), joka sisältää eniten rau-

taa. Selitysaste reunan energian siirtymän ja rautapitoisuuden välillä on alle 50 %.

Eri mittaussarjojen tuloksia absorptioreunan energialle näytteeseen M1X verrat-

tuna on vertailtu kuvassa 7.15, koska x-akselina on rautapitoisuus/ alumiinipitoisuus,

näytteet ovat eri järjestyksessä kuin kuvassa 7.14 ja lineaarista riippuvuutta kuvaavat

korrelaatiokertoimet ovat pienempiä. Käsittelemättömille näytteille (kuva 7.15a) ha-

vaitaan kaikkien mittaussarjojen antavan yhtenevät tulokset. Uutetuille näytteille vain

näytteiden A6UX ja A5UX arvot eroavat mittauksessa 3 (kuva 7.15b) muista. Uute-

tuille&poltetuille näytteille näyte A4UPX eroaa mittauksessa 1 (kuva 7.15 d) muista

mittaussarjoista, jonka takia riippuvuus muuttuu negatiiviseksi. Poltetuilla näytteillä

(kuva 7.15 c) mittaussarja 1 eroaa huomattavasti sarjoista 2 ja 3, joka johtuu mittauk-

sen aikana tapahtuneesta häiriöstä mittauslaitteistossa, joka muutti energiakalibraa-
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Kuva 7.14: Absorptioreunan energia suhteessa M1X näytteeseen eri käsittelyille. Kuvassa y-akselin

0-kohta on M1X näytteen absorptioreunan energia eli positiivisilla arvoilla on suurempi energia ja

negatiivisilla pienempi. Kuvassa näkyy mittauspisteisiin sovitettujen suorien yhtälöt, korrelaatioker-

toimet (r) ja selitysasteet (r2).

tiota hieman. Kuvassa 7.16 käsittelemättömien näytteiden reunan energiaa suhteessa

näytteeseen M1X on tarkasteltu a) oksalaattiuuttoisen raudan pitoisuuden, b) oksalaat-

tiuuttoisen alumiinin pitoisuuden c) orgaanisen aineksen (C %) ja d) pH:n funktiona.

Kaikista mittaussarjoista saadaan yhteensopivat tulokset.

7.5 Maa-aineen koostumus

Maa-aineksen koostumusta arvioitiin LCF-analyysillä, jossa pienimmän neliösumman

menetelmällä etsittiin parasta mahdollista kombinaatiota annetuista referensseistä.

Analyysi tehtiin mittaussarjan 3 spektreille, koska siinä oli paras resoluutio eikä sii-

nä tapahtunut muutoksia kalibraatiossa. Tärkeintä analyysin onnistumiselle on oikein

valitut referenssit, joiden spektrit ovat vertailukelpoisia tutkitusta näytteestä mitat-

tuun spektriin. Koska kaikkia referenssispektrejä ei voitu mitata, osa on digitoitu tai

käytetty valmista dataa synkrotronilla mitatuista spektreistä (taulukot 3.1 - 3.3). Nii-
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Kuva 7.15: Näytteiden reunan energia M1X näytteeseen verrattuna eri mittaussarjoista a) käsit-

telemättömät näytteet, b) uutetut näytteet, c) poltetut näytteet ja d) uutetut & poltetut näytteet.

Positiivinen arvo tarkoittaa, että näytteen reunan energia on suurempi kuin näytteellä M1X. Kuvissa

näkyvät mittauspisteisiin sovitettujen suorien yhtälöt, korrelaatiokertoimet (r) ja selitysasteet (r2).
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Kuva 7.16: Käsittelemättömien näytteiden reunan energia suhteessa näytteeseen M1X a) oksalaat-

tiuuttoisen raudan pitoisuuden, b) oksalaattiuuttoisen alumiinin pitoisuuden c) orgaanisen aineksen

ja d) pH:n funktiona.

den erilaisen resoluution takia, spektrit ovat konvoloitu (kuva 5.3) Gaussin funktiolla,

jonka FWHM = 3 eV. LCF-analyysiä varten kaikki spektrit ovat lisäksi interpoloitu

samalle energiajaolle.

Lisäksi jokainen spektri on normitettu siten että sen ja x-akselin väliin jäävä

pinta-ala on 1. Pinta-ala on laskettu numeerisesti puolisuunnikasmenetelmällä

∫ b

a
f(x)dx ≈ b− a

2N

N∑
n=1

(f(xn) + f(xn+1)), (7.4)

kun energiaväli [a,b] on jaettu N yhtä suureen osaan.

Kaikesta huolimatta sovitus ei ole täydellinen. Selittämättä jää osuus, jossa spekt-

ri ja sovitus eivät mene päällekkäin. Selittämättä jäävää osuutta voidaan arvioida mita-

tun spektrin ja sovituksen välisenä pinta-alana. Täydellinen sovitus menee täsmälleen

päällekkäin mitatun spektrin kanssa, jolloin niiden väliin jäävä pinta-ala on 0 eli se-

littämättä jää 0 %. Jos tehdään huonoin mahdollinen sovitus, se ei mene päällekkäin

mitatun spektrin kanssa, jolloin niiden yhteinen pinta-ala on 2 eli selittämättä jää 100

%. Tällöin selittämättä jäävää osuutta kuvaa suora y = 50x. Tällä ns. selitysprosentilla

voidaan kuvata sovituksen hyvyyttä.
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Etsittiin korrelaatiota residuaalin normin ja sovituksen selittävyyden välille. Re-

ferenssin osuuden vaikutusta residuaalin normiin simuloitiin muuttamalla kolmannen

referenssin osuutta sovituksessa. Aluksi kahta referenssiä on 50 %. Sitten niiden osuut-

ta pienennetään, kun kasvatetaan kolmannen referenssin osuutta. Sen käyttäytyminen

residuaalin normin funktiona on monotonista, mutta riippuu paljon kolmannen refe-

renssin samankaltaisuudesta muiden kanssa (kuva 7.17), joten yksikäsitteistä relaatiota

ei löytynyt.

Lineaarikombinaatiosovitukseen ei kannata laittaa keskenään lähes samanlaisia

spektrejä, jotka kuvan 7.8 mukaan ovat illiitti, rautakloridi, hematiitti, götiitti ja fer-

rihydriitti. Sovituksesta näytettä kaikkein lähimpänä olevista referensseistä ei saada

luotettavaa tietoa, koska menetelmä ei pysty erottelemaan niitä keskenään. Toinen

mahdollisuus valita referenssejä on ottaa paras sovitus eli sovitus, jolla residuaalin

normi on pienin (kuva 7.18), jolloin sovitukseen valittaisiin illiitti, kloriitti, lepidokro-

siitti, hematiitti ja ferrosulfaatti. Edellä ei ole huomioitu mitään oletuksia mineraalien

esiintymisestä maasta, rakenteesta tai fysikaalisia ominaisuuksia. Spektrin muotoon

perustuva analyysi ei välttämättä ole totuuden mukainen. Esimerkiksi rautakloridia ei

todennäköisesti ole tutkituissa maa-aineksissa.

Taulukoiden 3.1, 3.2 ja 3.3 referensseistä LCF-analyysiin valittiin edustamaan ha-

pettuneita Fe3+ rautamineraaleja götiitti ja hematiitti, pelkistyneitä Fe2+ rautamine-

raaleja edustaa sideriitti sekä muita mineraaleja magnetiitti ja illiitti. Epätodennäköi-

sinä vaihtoehtoina pois suljettiin esimerkiksi metallinen rauta, rautakloridi ja wustiitti.

Lineaarikombinaatiosovituksen tulokset näkyvät kuvassa 7.19 ja toisella tavalla

jaoteltuna kuvassa 7.20. Normaalissa sovituksessa spektrit ovat normitettu välille [7,11

7,17] keV, joka on laajin alue, jolla kaikki spektrit ovat hyvin määriteltyjä. Sovituksen

ja mitatun spektrin välillä havaittiin selkeä ero, jota pyrittiin eliminoimaan rajaamalla

sovituksen aluetta tai painottamalla esireunan aluetta Gaussin funktiolla (lauseke 5.7).

Rajoitetussa sovituksessa (kuva 7.21) spektrit ovat normitettu välille [7,115 7,15] keV,

jolloin se rajoittuu reunan lähialueelle, jossa ovat suurimmat erot spektrien välillä.
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Kuva 7.17: Referenssien vaikutusta voidaan simuloida muuttamalla kolmannen referenssin osuut-

ta (y-akseli) sovituksessa. Residuaalin normin (x-akseli) funktiona käyttäytyminen on monotonista,

mutta riippuu paljon kolmannen referenssin samankaltaisuudesta muiden kanssa. Ferrihydriitti & he-

mattiitti sovituksessa on magnetiitin osuudella suuri vaikutus (sininen), mutta ferrihydriitti & illiitti

sovituksessa, hematiitin määrä ei muuta residuaalin normia yhtä paljon (oranssi).

Painotetussa sovituksessa (kuva 7.22) spektrien esireunan aluetta on painotettu kerto-

malla kaikki spektrit Gaussin funktiolla, jonka FWHM = 25 eV ja x0 = 7, 128 keV. Eri

sovitusten antamissa spektripainoissa oli pientä vaihtelua.

Kun halutaan vertailla eri LCF-analyysejä, voidaan se tehdä selitysprosentin

avulla (kuva 7.23 a). Parhaalla sovituksella selitysprosentti (selittämättä jäävä osuus)

on pienin. Kun tarkastelussa on mukana kaikki näytteet, rajoitettu sovitus on 31/42

kertaa paras. Vertailua sovitusten välillä voidaan tehdä myös tutkimalla korrelaatio-

ta hematiitin osuuden ja rautapitoisuuden välillä poltetuista näytteistä (kuva 7.23

b ja c). Hematiitin spektripainon ja rautapitoisuuden välillä on selkeä korrelaatio

(r = 0, 7 − 0, 85) kaikissa tapauksissa. Rajoitetulla sovituksella on suurin selitysas-

te sekä LUKE (r2 = 70%) että SYKE (r2 = 72%) uutoille. Kun oksalaattiuuttoisen

raudan pitoisuudella selitetään poltetun näytteen hematiitin osuutta niin rajoitettu

sovitus tarjoaa parhaimman tarkastelutavan. Myös esireunan painottaminen Gaussin
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Kuva 7.18: Parhaat referenssit, kun jokaiselle näytteelle on laskettu kaikki mahdolliset viiden re-

ferenssin lineaarikombinaatiosovitukset. Jokaiselta näytteeltä on huomioitu sovitus, jolle residuaalin

normi on pienin.

funktiolla kasvatti selitysastetta normaaliin LCF-analyysiin verrattuna.

Näytteiden sisältämien rautamineraalien spektripainoista voidaan todeta, että ne

sisältävät vain pienen osuuden sideriittiä, jota on eniten näytteissä A3UX ja A4UX.

Sideriitin määrä kasvaa uuttamisessa ja pienenee poltossa. Magnetiitin osuus on suurin

näytteissä A4X ja A4UX. Nämä havainnot sopivat yhteen sen kanssa, että näytteiden

A3UX ja A4UX reunan energia on pienempi kuin muilla näytteillä eli ne ovat vähi-

ten hapettuneet. Illiittiä on näytteessä A1UX ∼100 % ja muissakin näytteissä paljon,

paitsi A4UX. Sen osuus vähenee poltossa, mutta ei juurikaan muutu uuttamisessa.

Hematiitin osuus käsittelemättömissä ja uutetuissa näytteissä on ∼0 %, mutta mer-

kittävä polttamisessa hapettuneissa näytteissä. Poltetuissa näytteissä on enemmän he-

matiittiä kuin poltetuissa ja uutetuissa näytteissä, poikkeuksena näyte A4PX. Tämän

perusteella uutto muutti merkittävän osan raudasta. Götiittiä ei LCF-analyysin perus-

teella juurikaan ole näytteissä. Tämä johtuu joko siitä ettei näytteissä ole sitä tai sen

referenssispektrissä on jokin piirre, jonka takia painokerroin on lähellä nollaa.
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Kuva 7.23: Normaalin, rajoitetun ja painotetun LCF-analyysin sovituksia on vertailtu selitysprosen-

tin avulla (ylhäällä) ja hematiitin spektripainoprosenttina rautapitoisuuden funktiona LUKE uutosta

(keskellä) ja SYKE uutosta (alhaalla). Kuvassa näkyy mittauspisteisiin sovitettujen suorien yhtälöt,

korrelaatiokertoimet (r) ja selitysasteet (r2).



8. Johtopäätökset ja yhteenveto

Samassa Vedessä -hanke tutkii fosforin vapautumista maa-aineksesta vesistöihin. Rau-

dalla on suuri merkitys fosforin sitoutumissa ja vapautumisessa. Tavoitteena on tar-

kastella maa-aineksessa olevien rautamineraalien eroja ja tuoda esille niiden kykyä

osallistua fosforin kemiaan.

Näytteissä oli yhtätoista (11) eri maa-ainesta Lounais-Suomesta. Näytteet val-

mistettiin neljällä eri tavalla. Käsittelemättömien maa-aineksien (X) lisäksi tutkittiin

kolme erilaista käsittelyä (oksalaattiuutto (UX), poltto (PX) sekä oksalaattiuutto ja

poltto (UPX)). Näytteiden välisiä eroja tutkittiin XANES-mittaussarjoilla. Mittaus-

laitteistoa kehitettiin päivittämällä laitteiston osia ja lisäämällä monokromaattorin

eteen maski. Kolmanteen mittaussarjaan resoluutiota onnistuttiin parantamaan ar-

vosta 4, 4 ± 0, 2 eV arvoon 2, 7 ± 0, 2 eV. Lineaarikombinaatioanalyysiin käytettiin

kolmannen mittaussarjan tuloksia.

Näytteiden absorptioreunoissa havaittiin eroja. Maa-aineksen polttaminen tekee

absorptiospektreistä keskenään samankaltaisia ja pienentää käsittelemättömien näyt-

teiden spektreissä olevia eroja. Polttaminen siirsi absorptioreunaa suuremmalle ener-

gialle, joka viittaa näytteen hapettumiseen. Oksalaattiuuttaminen poistaa heikosti ki-

teisiä rautamineraaleja, mutta ei muuta merkittävästi XANES-spektrejä. Kolmen mit-

taussarjan eroista huolimatta jokaisesta mittaussarjasta absorptioreunan energialle voi-

tiin tehdä samat johtopäätökset.

Lineaarikombinaatiosovitus-analyysi antaa tietoa spektripainoista, jotka eivät ole

suoraan yhtenevät näytteen sisältämien mineraalien massoihin. Maa-aineksessa on

myös paljon muita kuin rautayhdisteitä, joiden osuutta tässä ei ole tutkittu. LCF-

65
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analyysin perusteella maa-ainesten rautamineraaleista suurin osuus on illiittiä. Ha-

pellisessa polttamisessa tapahtuvan mineraalien hapettumisen ja kiteytymisen vuoksi

maa-aineksen rauta saatiin muuttumaan merkittävässä määrin hematiitiksi. Uuttami-

sen jälkeenkin maa-ainekseen jää huomattava määrä rautaa, joka saatiin polttamal-

la muutettua hematiitiksi. Uuttamattomissa näytteissä hematiitin osuus oli kuitenkin

pääsääntöisesti suurempi kuin uutetuissa. Sideriittiä, jossa on pelkistynyttä rautaa,

havaittiin eniten näytteissä, joiden absorptioreuna oli matalammalla energialla kuin

muiden.

LCF-analyysiä voidaan tarkentaa käyttämällä näytteiden kanssa mitattuja refe-

renssejä. Kirjallisuudesta digitoitujen spektrien käyttö analyysissä aiheuttaa epävar-

muutta spektripainoihin. Lisäksi voisi olla hyödyllistä mitata referensseistä tunnettu-

ja sekoituksia. Niiden avulla voisi varmistaa analyysin toimivuuden. LCF- analyysin

tarkkuus on suoraan verrannollinen käytetyn datan laatuun. Parhaiden referenssien

valitsemiseksi tarvitaan tarkkaa tietoa maa-aineksen koostumuksesta ja mineraalien

esiintymisestä maaperässä.

Tässä työssä haluttiin valmistaa kaikki näytteet samalla määrällä maa-ainesta.

Haasteeksi muodostui vähiten rautaa sisältänyt maa-aines, jonka mittaaminen kesti

huomattavasti kauemmin saman statistiikan saavuttamiseksi. Mahdollisimman hyvän

intensiteetin havaitsemiseksi maa-aineksen määrää näytteessä voidaan optimoida huo-

mioimalla eri maa-aineksien rautapitoisuudet. Koneellinen jauhatusmylly parantaisi

näytteiden tasaisuutta ja hienojakoisuutta.

Tulevaisuudessa maanäytteiden analyysiä voidaan tarkentaa käyttämällä

XANES- mittauksien lisäksi röntgendiffraktiota (X-ray Diffraction). Ympäristönäyt-

teissä on usein amorfisia (ei-kiteisiä) yhdisteitä, joita XRD-menetelmällä ei havaita. [2]

Heikosti kiteiset rautaoksidit voivat siis olla vaikeasti havaitavia. Teoriassa diffraktiol-

la voidaan tunnistaa kaikki (ei vain raudan) näytteen sisältämät kiteiset mineraalit.

Koska maa-aineksessa on lukuisia yhdisteitä eri faaseissa, niin diffraktiokuvioon tulee

satoja piikkejä. Diffraktiokuvion piikkien intensiteettisuhteiden ja paikkojen perusteel-
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la mineraaleja voidaan identifioida.

Lisää tutkimusta tarvitaan työssä havaittujen maa-ainesten ja käsittelyiden vä-

lillä olevien erojen analysointiin ja rautamineraalikoostumuksen tarkempaan määrit-

tämiseen. Raudan osallisuudesta fosforin kiertoon maaperässä sisältyy vielä avoimia

kysymyksiä.
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