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Rövidítések magyarázata
ICP - Indukciós plazma gerjesztés spektroszkópia
XRF - Röntgenfluoreszcens spektroszkópia
ED-XRF - Energiadiszperzív röntgenfluoreszcens spektroszkópia
ppm – parts per million, mg/kg koncentráció egység
PET (fólia) - Polietilén-tereftalát
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1. Bevezetés
Az XRF készülék egyik fajtája a kézi ED-XRF spektrométer a maga rendkívül gyors
mérési sebességével ideális lenne talajösszetétel vizsgálatra, különösen terepen, de a készülék
önmagában nem alkalmas talajvizsgálatra kalibráció nélkül, Talajkalibrációk ugyan kaphatók
az XRF spektrométerhez, azonban drágák és tapasztalataink alapján csak egy-egy talajtípusra
vannak beállítva. Bár a gyártók általános talajkalibráció néven árulják, ennek ellenére azt
tapasztaltuk, hogy nem működik általánosságban a magyar talajokra. A mérések célja, hogy a
készülék megfelelő kalibrációjával egy a magyar talajtípusokra általánosan használható
kalibrációs módszert dolgozzunk ki, majd ennek segítségével adott hamutartalom
hozzáadásának hatását vizsgáljuk a talajok összetételére, mintegy sztenderdizálva, hogy
kilogrammonként m2-enként hány g hamut kell kijuttatni bizonyos lemek elemek
koncentrációjának mérésére.
Az 2019-es előzetes vizsgálati jelentésben részletezett módszer bár jelentős javulást
hozott, nem tudtuk elérni a kívánt pontosságot. Ezért az itt leírt fejlesztésekhez teljesen új
alapokról kezdtük a kalibrációt.

2. Irodalmi előzmények
2.1. Magyarország fő talajtípusai

1. ábra: Magyarországi talajtípusok bemutatása térképen
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2.1.1. Váztalajok
Erózió vagy defláció miatt az eredeti talajtípus lepusztult, így a helyükre ez a többnyire
másodlagosan kialakult képződmény került. A humuszképződés kezdetleges formája van jelen
ezeken a talajokon köszönhetően a talajéletnek és a kis aktivitású növényzetnek. Vékony
termőréteggel rendelkező talajok, ahol gyakran a fás társulások is hiányoznak. [3]
2.1.2. Kőzethatású talajok
Ezen talajok két szintből állnak, köztük éles átmenettel, a gazdag humuszos A és az
alatta lévő lágy vagy szilárd alapkőzetből felépülő C szintből. Sokkal előrehaladottabb
talajképzési állapot jellemzi a kőzethatású talajokat a váztalajokhoz képest. Az intenzív
gyomosodásnak köszönhetően növényzetüket leginkább cserjés bozót alkotja. [3]
2.1.3. Barna erdőtalajok
Háromszintes talajok tartoznak ebbe a csoportba, amelyek szintezettségéhez mérten az
A, illetve a B szint lesz a termőrétegük. Az első az A szint, ahol a kilúgozás- és a felhalmozódás
zajlik. Ezt követi a humuszmentes B szint, ahol szintén felhalmozódás történik. Végül, de nem
utolsó sorban pedig a C szint, ami maga lesz az alapkőzet. A talaj megvédése dús növényzettel
érhető el, mivel az érkező csapadék mennyiségét csökkentik és ezáltal az erózió mértékét is. [3]
2.1.4. Csernozjom talajok
Az erdőtalajokhoz képest sokkal szárazabb a klíma, ezért megjelennek pázsitfüvek.
Elhalt gyökerük elbomlása után lehetőség nyílik a humuszréteg kialakulására, ami eléri az 5080cm-es vastagságot is az A szintben. Ezen tartalom lefele haladva csökken és az A-C
találkozási vonalnál lesz a legvilágosabb. [3]
2.1.5. Szikes talajok
Olyan talajok, amelyek mindössze az erdősztyepp klímában alakulnak ki és a legtöbb
nehézséget okozzák. A szikesedés folyamata is elindul köszönhetően a nagy mértékű
sófelhalmozódásnak, továbbá a klímaviszonyoknak és az ezekből adódó gyepes növényzetnek.
A Na-sók jelenléte kedvezőtlenné teszi a talajfizikai tulajdonságokat, ezért ezek felszínre
hozása mellőzött. [3]
2.1.6. Réti talajok
Nagy vízigényű, lassú vízáteresztésű és nagy kolloid tartalmú talajok, amelyek felszínén
a víz és az elhalt növényi részek révén anaerob módon fekete színű humusz képződik. Zömmel
A-C szintes talajok, melyek művelésénél vigyázni kell nehogy káros réteg kerüljön a felszínre,
ezenkívül határukon gyakori vasfolt és vasborsó megjelenése. [3]
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2.1.7. Láp talajok
Előfordulásuk Magyarországon elenyésző, ezáltal nem jelentenek komoly problémát.
Víz borította felszínüket, így napjainkban leginkább vízi növényzet alakult ki ezeken a
területeken, ezáltal mezőgazdasági művelésre nem igazán alkalmasak. [2] [3]
2.1.8. Öntés talajok
A talajban lévő szelvény nincs szintekre osztva, valamint a rétegek közötti különbség
az üledék tulajdonságaitól függ. A biológiai tevékenységek felszínre gyakorolt hatását az
időszakonként ismétlődő áradások és az utánuk visszamaradt üledék akadályozza meg. Ebben
a főtípusban találhatók még a hordaléktalajok is. Közös a két főtípusban, hogy a képződésük
helyéről a víz szállítóereje mozdította el őket. [2]
2.1. A talajban megtalálható elemek és Liebig-féle minimumtörvény
A növények számára esszenciális elemeket három fő csoportba sorolni:


Makroelemek (fő tápelemek): N, P, K [4]



Mezoelemek (másodlagos elemek): Ca, Mg, S [4]



Mikroelemek: Fe, Zn, Cu [4]

A makroelemek a növények számára esszenciális tápelemek, amelyek a legnagyobb
mennyiségben találhatók meg bennük. A mikroelemek olyan tápelemek, amelyek 0,1%-nál
kisebb mennyiségben találhatók meg a szárazanyagban. Az 1960-as évek közepétől világszerte
egységesen elfogadott makroelem megjelölést kaptak a mezoelemek is. A kálium és kalcium
felvétele és szállítása kationként történik. Javarészt adszorpciós úton kötődnek szerves
anyagokhoz, kiszorítják egymást. A nehézfémek (Fe, Cu és Zn) rendszerint enzimek
fémkomponensei, ezenfelül felvételük kation vagy fémkelát formában történik. [4] [5]
A kálium egy létfontosságú elem, amely szerepet játszik a növények vízháztartásában
és a növényi légzésben egyaránt. Hiányának hatása a levelekben jelentkezik először, majd
csökken a növény télállósága és ellenálló képessége is. A kálium kimosódását megakadályozza,
hogy bár az elem bemosódik a talajvízbe, itt újra megkötődik kolloid formában és elérhető lesz
a növények számára. Trágyázással hosszú időre feltölthető a talaj, azonban feleslegük
következtében a kation egyensúly eltolódik, ezért a növényeken Mg-, ritkábban pedig Ca-hiány
tünetei láthatók. [4] [6]
A kalcium többek között felelős a sejtfalak stabilizálásáért, az ellenálló képesség
növeléséért, a sejtmembránok működéséért és a gyökerek megfelelő fejlődéséért. Annak
ellenére, hogy általában nagy mennyiségben van jelen savanyú talajokban, felvétele nagy
nehézséggel jár. A kalcium hiány gyökérnövekedési problémát okoz, továbbá a levélszélek
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szakadozottak lesznek, sőt, mi több még megfelelő vízellátottság mellett is hervadnak a
növények, mivel az alsóbb hajtásokban lévő szállítószövetek elpusztulnak. Feleslege ritka,
azonban kialakulása esetén a sárgulás tünetei mutatkoznak, mivel a kalcium oldhatatlan
formában jelenik meg. [4]
A vas a talajban lévő nagy mennyisége ellenére egy nehezen felvehető elem a növények
számára. Ez az alkotórész fontos szerepet tölt be a növények fotoszintézisében, az oxidációsredukciós folyamataiban és ionos formája (Fe2+) nélkülözhetetlen az anyagcseréjük
szempontjából. Hiánya a felvételét gátló többi kation miatt alakul ki. Ennek következménye a
fiatalabb leveleken jelentkezik, amikor is sárgulni kezdenek, de a levelek erei zöldek maradnak,
azonban kritikus esetben a levelek fehéredni kezdenek. Nagyon ritkán tapasztalható vas
felesleg, bár jelentkezésekor a gyökerek barnulni kezdenek és a levelek sötét vagy kékeszöld
színt mutatnak. [4]
A cinket szintén ionos (Zn2+) vagy akár komplex vegyületek formájában veszik fel a
növények, ráadásul egy kulcsfontosságú elem a növényi hormonok szintézise és a nitrogénanyagcsere szempontjából egyaránt. Ezen alkotórész felvételét más fémionok befolyásolják,
mindemellett a foszfortúlsúly és a kedvezőtlen környezeti viszonyok hatására cink hiány léphet
fel, ami a levelek elhalásához vezethet. Feleslege hatására leveleken vöröses- és sárgásbarna
elszíneződés figyelhető meg, majd a növény fejlődése visszamarad és végül elpusztul. [4]
A rezet ionos formában (Cu2+) veszik fel a növények, azonban csekély mennyiségben
szerves komplexek formájában is szervezetükbe kerülhet. A növényvilág szempontjából
elengedhetetlen számos enzimkatalízisnél, fehérjeszintézisnél és a szénhidrát-anyagcserénél is.
A levelek szürkés árnyalatot kapnak és ki is fehéredhetnek hiánya hatására. Feleslegben viszont,
a gyenge növekedésű gyökerek elsötétülnek és a gyökércsúcsok elhalnak. [4]
Előzetes vizsgálataink alapján a fenti elemek találhatók számottevő mennyiségben a
talajban, ezért szakdolgozatomban ezen alkotórészekre és a krómra fókuszáltam.
Liebig-féle minimumtörvény (1840) értelmében mindig minden elemnek optimális
mennyiségben kell jelen lennie a növény megfelelő fejlődéséhez, és ennek licitációját az adott
növény szükségletei alapján a legkisebb mennyiségben jelen lévő tápelem fogja meghatározni.
Egy öreg hordót használhatunk szemléltetés gyanánt, amelynek dongái eltérő mértékben
korhadtak el, így bár a többi egészségesebb és magasabbra nyúlik a hordót mégis csak a legalsó
léc fogja meghatározni, hogy mennyi vizet tölthetünk a hordóba. Csak addig tölthető vízzel,
ameddig tart a legalsó donga, ezzel kifejezve, ha hiány lép fel egy elemből a talajban a növény
fejlődését korlátozza. [7] [8]
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2. ábra: Liebig-féle minimumtörvény
2.3. ICP (Indukciós plazma gerjesztés)
Az ICP a következő elvek szerint működik: egy rádiófrekvenciás térben, nagy
energiával előállított argon plazma közepébe közvetlenül fecskendezhető be a folyadékból
porlasztott pára. Akár a 10000K-es hőfokot is elérheti a plazma belseje, amely a Nap felszíni
hőmérsékletével egyezik meg. Amikor a mintából származó pára belép a plazmába, az intenzív
hő hatására a kémiai vegyületek lebomlanak, továbbá az atomok által elnyelt energia gerjesztési
és ionizációs energiaátmeneteket okoz. Ezen átmenetek legerjesztdődéskor a gerjesztett
elemekre jellemző spektrális sugárzásokat eredményeznek. A kialakult spektrumokat az ICP
spektrométer egyedi spektrumvonalakra bontja, majd az intenzitásokból megfelelő kalibráció
mellett koncentrációkat számíthatunk a meghatározott elemekre. Az ICP készülék
érzékenysége miatt általában nagy hígítással dolgozunk és az elemek mennyiségét általában
ppm-ben adjuk meg. [9]
ICP analízisre úgy készítjük elő a mintákat, hogy a minták savassága a lehetőségekhez
mérten megegyezzen, továbbá a kalibrációs standardok háttérmátrixával a lehető legnagyobb
egyezést mutassa. A mintaelőkészítés jellemző módszerei az extrakció, a feloldás vagy a
savanyítás a részecske mentes oldat elérése érdekében. A minták és standardok viszkozitás béli
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különbségét a savasság eltérése is okozhatja. Az analízis pontosságát az elporlasztott oldat
tulajdonságai határozzák meg, azonban a viszkozitás ezen tulajdonságokra nagy hatással van.
[9] Tudomásul kell venni azt, hogy az ICP spektrométer által mért eredmények is csupán
becsült értékeket biztosítanak az oldat elemi összetételéről, mivel a mintaelőkészítési technika
határozza meg a mintában lévő elemek oldatba kerülési hányadát. [9]
ICP vizsgálatot több fajta minta elemösszetételének meghatározására használják, mint
például a víz, talajkivonatok, növényi vagy állati szövetkivonatok, élelmiszer- és
takarmánykivonatok, oldatok és más számos anyag, amelyek vizes oldatba vihetők. [9]
Az ICP készülékkel végzett vizsgálatok nagy előnye a gyorsaság, ezenfelül a
nyomelemektől a főelemekig képes meghatározni mintegy 70 elem koncentrációját. Hátrányai
közé sorolandó az, hogy a halogének csoportjába tartozó elemek nehezen meghatározhatók,
mivel a sugárzások kis hullámhosszokon jelentkeznek, emiatt a készülékbe speciális optikai
elemek beépítése szükséges. [10]
2.4. XRF (Röntgenfluoreszcens spektroszkópia)
2.4.1. Átalános jellemzők

3. ábra: XRF spektroszkóp működésének rajza
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A 3. ábra mutatja be az XRF spektroszkóp működését. A röntgen fluoreszcencia
spektroszkópia előnye, hogy azonnali adatokat szolgáltat. Az XRF analízis az anyagok elemi
összetételének meghatározására használt roncsolásmentes analitikai technika. Egy szilárd vagy
folyékony mintát egy szabályozott röntgencsőből nagy energiájú röntgensugarakkal
besugároznak. Amikor a mintában lévő atomot röntgensugárral besugároznak, az
kölcsönhatásba lép az anyaggal és az esetek egy részében az atom valamelyik belső
elektronhéjáról egy röntgen foton egy elektront kimozdít. Ezt követően az atom úgy nyeri vissza
a stabilitását, hogy a belső elektronhéjon maradt hiányt egy nagyobb energiájú külső
elektronhéjról belépő elektron pótolja. [11]
Ahogy az atom egy alacsonyabb energiaállapotba kerül a két energiaállapot közötti
energia különbség egy fluoreszcens röntgensugárzás kibocsájtása mellett rendeződik. Ezen
röntgensugárzás

energiája

megegyezik

az

elektron

két

kvantumállapota

közötti

energiakülönbséggel. Ennek a fluoreszcens sugárzásnak a mérése az XRF analízis alapja. [11]
A mintában jelen lévő elemek mindegyike olyan jellegzetes fluoreszcens
röntgensugarakat bocsájtanak ki, amelyek attól egyediek, hogy megmutatják milyen gerjesztő
feszültségnél jelentkezik az adott elem, ezért a röntgen fluoreszcencia analízis kiváló
technológia az anyagösszetétel kvalitatív és kvantitatív elemzéséhez. Ezt az elemi
„ujjlenyomatot” a legjobban úgy lehet bemutatni, hogy megvizsgáljuk a röntgenenergia
spektrumot és ennek a „szórási csúcsait”. A legtöbb atomnak több elektronpályája van (például
K héj, L héj, M héj) és amikor a röntgensugárzás miatt az elektronok ki- és bekerülnek ezekből
a héjszintekből, a spektrumokban jelennek meg a változatos intenzitású XRF csúcsok. Az adott
csúcsenergiánál fellépő fluoreszcens sugárzás mutatja meg hogy melyik elemről van szó, amíg
az intenzitás általában az elemek felületi koncentrációját jelzi. [11]
Az XRF analízis eredményeit befolyásolni képes a fluoreszcens sugárzás szóródása, ami
akkor következik be, ha a bejövő röntgensugarak nem termelnek fluoreszcenciát, hanem inkább
„ütköznek” a minta atomjaival. Ezen „ütközések” a részecskék mozgásirányának
megváltozását eredményezik. A spektrális hatások akkor jelentkeznek, amikor az elemek más
elemeket átfedő vonalakkal rendelkeznek. [11]
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3. Anyag és módszer
3.1. Minták
A mintákat úgy választottuk ki, hogy minél nagyobb változatosságot fedjen le az
elsősorban észak-magyarországi talajokból. Aldebrőn (5. ábra) található oltványos területről a
földet megközelítőleg 10 centiméternyi felületen eltávolítotunk, majd egy nagyobb mennyiségű
mintát vettünk. Megismételtük ezt az eljárást Mátrafüreden (4. ábra), ami egy erdős talaj,
Gyöngyösön (6. ábra), amely egy kertből származik és végül a Debreceni Egyetem Kémia
Épület (7. ábra) melletti napfénytől elzárt területéről. Próbáltunk szándékosan olyan talajokat
gyűjteni, amelyeket eltérő környezeti hatások érnek, ezért vannak köztük forgalmas, eldugott,
napfényes és árnyékos helyek is. Az összegyűjtött mintákat üvegtárolóba helyeztük és így
szállítottuk a laboratóriumba mérésre.


Mátrafüred (erdő):

4. ábra: 1. mintavételi hely


Aldebrő (oltványos)

5. ábra: 2. mintavételi hely
11
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Gyöngyös (kert):

6. ábra: 3. mintavételi hely


Debrecen (fás terület):

7. ábra: 4. mintavételi hely
3.1.1. A minták előkészítése
Először a nagyobb mennyiségű mintát homogenizáltuk, majd kivettünk egy kisebb
reprezentatív mennyiséget, amelyet felhasználtunk a vizsgálathoz. A talajok szárítása lényeges
lépés, mivel ezek a földek vizesek voltak, ami befolyásolja a mérések pontosságát. A talaj
elemtartalmát száraz talajra szokás megadni, továbbá nem tudjuk pontosan hogyan befolyásolja
a nedvességtartalom a szórási effektusokat, azonban az eltávolításával a mérési hiba esélye
minimalizálható. Megmértük a talajok kiindulási tömegét analitikai mérlegen 4 tizedesjegy
pontossággal, majd több lépésben tömegállandóságig szárítottuk. A szárítást követően a mintát
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dörzsmozsárban porrá őröltük, homogenizáltuk, ezáltal a minta inhomogenitásából származó
szórás csökkenthető.
Minden mérés esetén törekedni kell a lehető leginkább homogenizált talajminta
analízisére. Ennek érdekében a talajokat a mintatartóban összeráztuk, homogenizáltuk úgy
öntöttük ki az XRF mintatartóba, amit fóliával láttunk el. A vizsgálatok kezdetén két mérés
között nem kevertük át a talajokat, mindig ugyanazt a felültet mértük. majd az ezt követő
mérésekben a talajokat minden egyes mérés előtt átkevertük, hogy megújult felületen mérjünk,
mivel a röntgen fluoreszcens mérés felületi eredményeket ad.
Ezt a talajok elemösszetételének meghatározása követte ICP spektrométerrel. Bár, mint
minden mérésnek, ennek is van hibája, mégis az elfogadott talajmérési módszer az ICP
technika, ezáltal ezeket az eredményeket iránymutatónak tekintettük. Ezekhez az
eredményekhez próbáltuk közelíteni a saját eredményeinkkel is, ahol az volt a cél, hogy a
maximális eltérés ±10%-on belülre essen.
Az 8. ábrán a vizsgált és előkészített talajok vannak bemutatva, ahol szemmel látható a
színbéli különbség a 4. minta esetében, ami akár azt is jelezheti, hogy összetételükben,
szervesanyag tartalmukban igen eltérő talajokról van szó.

8. ábra: A tesztelésre szánt talajok
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3.2. Módszerek
3.2.1. Készülék
Olympus DELTA Professional típusú kézi röntgen fluoreszcens spektrométert
használtunk méréseinkhez, amely egy állványra volt rögzítve a lehető legpontosabban ismételt
vizsgálatok érdekében. A készülék a 9. ábrán található:

9. ábra: ED-XRF spektrométer és használata
Különböző konfigurációkban lehet használni az eszközt, a talaj elemösszetételének
mérésére leginkább alkalmas a „Soil” mód. Egy kezdeti mérési fázisban már meghatároztuk a
besugárzások időtartamát kísérleti alapon, azonban az újabb mérési tapasztalatok alapján a
három besugárzást (un. Beam) úgy állítottuk be, hogy a „Beam 1” 60s, „Beam 2” 60s és „Beam
3” is 60s lett. Minden mérés előtt elvégeztük a készülék standardizálását. Ilyenkor egy olyan
316-os acélból készült lapot helyeztünk a készülék tetejére, aminek pontosan ismert az
összetétele. Standardizáló chip spektrumában megjelenő minden egyes vonalnak van egy
elméleti intenzitása, illetve az is adott, hogy a jeleknek milyen gerjesztő feszültségeknél kell
jelentkezniük. Abban az esetben, ha az egymáshoz viszonyított intenzitásokban és gerjesztő
feszültségekben eltérés van, akkor a készülék úgy hangolja be a saját elektronikáját, hogy
teljesüljenek ezek az elméleti elvárások. Ez biztosítja azt, hogy minden egyes mérési
alkalommal ugyanolyan elektronikus környezetben tudjuk használni a készüléket.

14
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Az előkísérletekben [1] elvégeztük a méréseket direktben és fólián keresztül is és az
eredmények pontosságát vizsgálva úgy döntöttünk, hogy PET fóliát használunk a vizsgálatok
során a mintatartóban, amivel a referenciához hasonlítva a legpontosabb értékekhez így
jutottunk. A 10. ábra mutatja a besugárzások beállításait:

10. ábra: Innov-X szoftverben a „Beam” idejének beállításai

3.3. Refereaciamérések
A talajban található elemek pontos koncentrációjának meghatározására Agilent 5110
ICP-OES készüléket használtunk, ezen mérés eredményeit mg/kg-ban kaptuk meg.

3.4. Alkalmazott szoftverek
- Innov-X Delta Advanced PC Software
- Microsoft Excel

3.5. Kísérleti elrendezés
Minden elem esetén külön ábrázoltuk az ICP-vel és az XRF-fel mért eredményeket,
hogy átlátható legyen a későbbi pontos értékek beállításához. Az x tengelyen az XRF
mérésekből meghatározott elemkoncentrációk értékei, amíg az y tengelyen ICP eredményei
foglaltak helyet.
Az egyenes egyenletéből indultunk ki a Factor és Offset értékek beállításánál, szintén
elemenként.
15

Fejlesztési jelentés : HGR-2020/01F

page 16 of 33

Az egyenes egyenlete Factor és Offset, továbbá XRF és ICP technikával mért értékekkel
a következőképpen néz ki:
𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏 , ahol az y az ICP készülékkel mért érték, m a Factor, x az XRF
spektrométerrel mért eredmény és b az Offset.

ICP mérési eredmények átlaga
[mg/kg]

Az ábrázolás bemutatása a kálium diagramján keresztül a 12.ábrán:
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11. ábra: Átkeverés nélküli talajból mért kálium koncentráció diagramja kalibráció előtt

Mértékegység béli eltérés figyelhető meg a két tengelyen, azonban átválásukat tekintve
a következőképpen néznek ki: 1ppm=1mg/kg.
A diagram az átkeverés nélküli analízist mutatja be, azonban átkeveréssel is készültek
mérések, amelyeket a Kálium kalibráció (4.1) részben mutatunk be. A pontok illeszkedésének
pontossága az egyenesre hasonló a két mérés esetén, de a Factor és Offset értékek eltérnek
egymástól.

4. Eredmények és kiértékelésük
Munkánk során nagyszámú mérést és kiértékelést hajtottunk végre az optimális mérési
eredmények elérése céljából. A minták előkészítése részben (3.1.1) már említésre került, hogy
kétféle módon mértük meg a talajok elemi összetételét, átkeveréssel és anélkül. Hasonló
eredményeket kaptunk, azonban a rövid terjedelmi lehetőségek miatt csak a pontosabb, átkevert
mintákból készült mérési eredményeket mutatjuk be.
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Minden mintából három párhuzamos mérést végeztünk, az így kapott eredményeket
átlagoltuk és azokhoz viszonyítottuk az ICP mérések átlagait. A becsült mérési hibát pedig a
következőképp számoltuk ki:

𝑋𝑅𝐹 𝑚é𝑟é𝑠𝑖 𝑒𝑟𝑒𝑑𝑚é𝑛𝑦𝑒𝑘 á𝑡𝑙𝑎𝑔𝑎
𝐼𝐶𝑃 𝑚é𝑟é𝑠𝑖 𝑒𝑟𝑒𝑑𝑚é𝑛𝑦𝑒𝑘 á𝑡𝑙𝑎𝑔𝑎

∗ 100. Mértékegysége: [%].

4.1. Kálium (K) kalibráció
A mérések megkezdésekor az elemeket külön-külön vizsgáltuk. Első kalibrációnkat a
káliummal kezdtük, fóliával ellátott XRF mintatartóban. Jókora eltéréseket mutattak az XRF
spektrométer által mért eredmények az ICP technikával készült mérésekhez képest. A 4. talaj
esetében jól látható, hogy 700% felé került a becsült mérési hiba. Az 1. táblázat szemlélteti a
kiindulási beállításokat és eredményeket:
1. táblázat: Kálium analízis adatai kalibrálás előtt
K
1. talaj
2. talaj
3. talaj
4. talaj

Kalibrálás előtt
XRF átlag [ppm] ICP átlag [mg/kg] Factor Offset becsült mérési hiba [%]
12154,67
1840,74
1
0
560,32
12644,00
3419,32
1
0
269,78
13974,33
3556,42
1
0
292,93
6596,00
798,72
1
0
725,82

ICP mérési eredmények átlaga
[mg/kg]

Ezen eredmények a 13.ábrán ábrázolva láthatók:
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12. ábra: Átkevert talajból mért kálium koncentráció diagramja kalibráció előtt

A tökéletes illeszkedés hiánya jól látható, azonban az egyenes egyenletét megállapítva
a Kísérleti elrendezés (3.5) részben leírt módszerrel finomítani tudtuk a mérést, amelynek
értékeit a 2. táblázatban mutatjuk meg:

17
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2. táblázat: Kálium analízis adatai kalibrálás után
K
1. talaj
2. talaj
3. talaj
4. talaj

Kalibrálás után
XRF által átszámolt átlag [ppm] ICP átlag [mg/kg]
2697,33
1840,74
2874,00
3419,32
3355,67
3556,42
685,00
798,72

Factor
0,3620
0,3620
0,3620
0,3620

Offset becsült mérési hiba [%]
-1703
46,54
-1703
-15,95
-1703
-5,64
-1703
-14,24

A maximális eltérés itt már a kalibrációt követően 50% alá esett, ami számottevő
javulást mutat a 700%-hoz képest. Ezenfelül minden eltérés az ICP technikával meghatározott
elemösszetételhez képest jelentősen csökkent.
4.2. Kalcium (Ca) kalibráció
Következő méréseinkkel a talajban lévő kalcium koncentrációját határoztuk meg, majd
Innov-X nevű programban Factor és Offset állításokkal csökkentettük a kialakult
differenciákat. Bár jelentősen alacsonyabb volt az eltérés, mint a káliumnál, itt is korrigálásra
volt szükség, mivel a legnagyobb eltérés 150,47% volt, ami a 3. táblázatban jól látható:
3. táblázat: Kalcium analízis adatai kalibrálás előtt
Kalibrálás előtt
Ca
XRF átlag [ppm] ICP átlag [mg/kg] Factor Offset becsült mérési hiba [%]
1. talaj
22010,67
14588,34
1
0
50,88
2. talaj
6749,67
4874,03
1
0
38,48
3. talaj
23383,00
17929,67
1
0
30,42
4. talaj
21149,33
8443,99
1
0
150,47

ICP mérési eredmények átlaga
[mg/kg]

A trendvonala pedig a kalciumra nézve a 14. ábrán figyelhető meg:
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

y = 0,6182x + 132,23
R² = 0,6648

0

5000

10000

15000

20000

XRF mérési eredménye átlaga [ppm]

18

25000

Fejlesztési jelentés : HGR-2020/01F

page 19 of 33

13. ábra: Átkevert talajból mért kalcium koncentráció diagramja kalibráció előtt
A pontok illeszkedése az egyenesre még kevésbe látható, mint a kálium esetében. Azért
alakulhat ez ki, mert a pontok értékei között az eltérés nagyobb. A 4. táblázatban már a
kalibrálást követő eredmények szerepelnek:
4. táblázat: Kalcium analízis adatai kalibrálás után
Kalibrálás után
Ca
XRF által átszámolt átlag [ppm] ICP átlag [mg/kg]
1. talaj
13739,00
14588,34
2. talaj
4304,67
4874,03
3. talaj
14587,67
17929,67
4. talaj
13207,00
8443,99

Factor Offset becsült mérési hiba [%]
0,6182 132
-5,82
0,6182 132
-11,68
0,6182 132
-18,64
0,6182 132
56,41

A kalcium értékeinek kalibrálását követően a legnagyobb eltérés 56,41% volt, ami
nagymértékű javulás a 150,47%-hoz képest. Továbbá minden eltérés az ICP készülékkel mért
eredményekhez képest csökkent.
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4.3. Vas (Fe) kalibráció
A vas volt a következő elem a kalibrációs sorban, aminél az XRF spektrométerrel
készített mérések a 2. és 3. talaj esetében elég pontosnak számítottak. Az 1. és 4. talajnál viszont
nagyobb eltérés mutatkozott, amin korrigálni kellett. 43,64% volt a legnagyobb becsült mérési
hiba, amiből az is következik, hogy ezt az elemet lényegesen pontosabban méri az XRF
készülék. Ez mutatkozik meg az 5. táblázatban:
5. táblázat: Vas analízis adatai kalibrálás előtt
Fe
1. talaj
2. talaj
3. talaj
4. talaj

Kalibrálás előtt
XRF átlag [ppm] ICP átlag [mg/kg] Factor Offset becsült mérési hiba [%]
37421,33
26052,77
1
0
43,64
25984,00
25561,19
1
0
1,65
26436,00
24160,61
1
0
9,42
6927,33
5451,88
1
0
27,06

ICP mérési eredmények átlaga
[mg/kg]

A 15.ábrán az 5. táblázat adatai diagramon ábrázolva láthatók:
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14. ábra: Átkevert talajból mért vas koncentráció diagramja kalibráció előtt
Az egyenes egyenleténél a vas esetében is pozitív Offset érték olvasható le. Az
illeszkedés pontosabb, mint az előző két elem esetében, mivel itt 0,8621 lett. A 6. táblázat
szemlélteti a vas kalibrálás utáni eredményeit:
6. táblázat: Vas analízis adatai kalibrálás után
Fe
1. talaj
2. talaj
3. talaj
4. talaj

Kalibrálás után
XRF által átszámolt átlag [ppm] ICP átlag [mg/kg]
29942,00
26052,77
21612,33
25561,19
21941,33
24160,61
7733,33
5451,88

20

Factor
0,7283
0,7283
0,7283
0,7283

Offset becsült mérési hiba [%]
2688
14,93
2688
-15,45
2688
-9,19
2688
41,85
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Mivel eredetileg is 4-ből 2 talaj a referenciaeredményhez képest ±10%-on belülre esett,
nehezebb feladat volt az eltérések csökkentése. A kalibrálás azért bizonyult bonyolultabb
feladatnak, mint az eddigi elemeknél, mert az ICP készülékkel mért értékek magasak voltak az
első 3 minta esetében. Ilyen értékeknél a legnagyobb különbséget a Factor változtatása
hozhatja, azonban itt mindhárom eredmény 20000 mg/kg felett volt. Egymástól 1000-es
nagyságrendben tértek el, azonban az XRF spektrométerrel mért eredményeknél jóval nagyobb
mértékű volt a differencia.
4.4. Réz (Cu) kalibráció
A réznél látható a legkisebb eltérés az XRF és ICP eszközökkel mért eredmények
között, ez mindössze -0,87%. Jóval kisebb mennyiségben van jelen a földben, mint az eddig
vizsgált elemek. Alacsony mennyisége ellenére a legpontosabb értékeket lehetett mérni XRF
spektrométer által. Ezen értékeket a 7. táblázat mutatja be:
7. táblázat: Réz analízis adatai kalibrálás előtt
Cu
1. talaj
2. talaj
3. talaj
4. talaj

Kalibrálás előtt
XRF átlag [ppm] ICP átlag [mg/kg] Factor Offset becsült mérési hiba [%]
25,90
16,43
1
0
57,62
54,53
53,30
1
0
2,32
72,57
73,20
1
0
-0,87
9,40
5,07
1
0
85,52

ICP mérési eredmények átlaga
[mg/kg]

A 7. táblázatban szereplő eredményeket szintén diagramon ábrázoltuk (16. ábra):
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15. ábra: Átkevert talajból mért réz koncentráció diagramja kalibráció előtt
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A pontok illeszkedése az egyenesre jelentősen eltér az eddigiektől. Már szemmel is jól
látható az illeszkedés mértéke, ami 0,9912 lett. Kalibrálás utáni eredményeket a 8. táblázat
szemlélteti:
8. táblázat: Réz analízis adatai kalibrálás után
Kalibrálás után
Cu XRF által átszámolt átlag [ppm] ICP átlag [mg/kg]
1. talaj
20,87
16,43
2. talaj
48,30
53,30
3. talaj
73,00
73,20
4. talaj
ND
5,07

Factor Offset becsült mérési hiba [%]
1,1154
-8
26,99
1,1154
-8
-9,38
1,1154
-8
-0,28
1,1154
-8
Nem értelmezhető

Az illesztés révén megfelelő modellt kaptunk, amelyben mérve megfelelő
eredményekhez jutottam. A 4. talajban annyira minimális volt a réztartalom, hogy a Factor és
Offset beállítását követő mérés során „Not Detected” tartományba került. Ennek következtében
a becsült mérési hiba sem értelmezhető. A másik 3 talajnál az eltérések jelentősen csökkentek.
4.5. Cink (Zn) kalibráció
Az ötödik vizsgált elem a cink, aminél a maximális becsült mérési hiba 64,67% volt. Az
eddigi elemekhez képest a réz kivételével meglehetősen pontos eredményeket mértünk,
azonban finomítani kellett ezeken az értékeken is. A mérési értékek a 9. táblázatban foglalnak
helyet:
9. táblázat: Cink analízis adatai kalibrálás előtt
Zn
1. talaj
2. talaj
3. talaj
4. talaj

Kalibrálás előtt
XRF átlag [ppm] ICP átlag [mg/kg] Factor Offset becsült mérési hiba [%]
88,83
53,95
1
0
64,67
71,40
54,14
1
0
31,88
140,67
118,62
1
0
18,58
42,07
30,93
1
0
36,03

Az 17.ábrán a pontokra felvett trendvonal, az illeszkedés és az egyenes egyenlete
láthatók:

22

ICP mérési eredmények átlaga
[mg/kg]

Fejlesztési jelentés : HGR-2020/01F

page 23 of 33

140

y = 0,8863x - 11,582
R² = 0,9443

120
100
80
60
40
20
0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

XRF mérési eredmények átlaga [ppm]

16. ábra: Átkevert talajból mért cink koncentráció diagramja kalibráció előtt
Az illeszkedés pontossága is hasonló a cinknél tapasztaltakhoz, azonban megfigyelhető,
hogy egy pont jóval kintebb esik a többihez képest. Ez a pont az X tengelyen 88 körüli értéknél
helyezkedik el, ennek köszönhetően: R2=0,9443. Kalibrációt követően kialakult eredményeket
a 10. táblázat mutatja be:
10. táblázat: Cink analízis adatai kalibrálás után
Zn
1. talaj
2. talaj
3. talaj
4. talaj

Kalibrálás után
XRF által átszámolt átlag [ppm] ICP átlag [mg/kg]
66,77
53,95
51,33
54,14
112,57
118,62
25,30
30,93

Factor Offset becsült mérési hiba [%]
0,8863 -12
23,76
0,8863 -12
-5,18
0,8863 -12
-5,11
0,8863 -12
-18,19

Ez a táblázat kiválóan szemléleti, hogy kis értékek esetében az Offset beállításai
érvényesülnek jobban. 3 talaj becsült mérési hibája vett fel negatív értékeket, azonban
kalibráció révén sokkal kisebb eltéréseket tapasztalhatunk mind a 4 minta esetében. A
legnagyobb mérési hiba 23,76% lett, ami jelentős csökkenés a 64,67%-hoz képest.
4.6. Króm (Cr) kalibráció
Végül, de nem utolsó sorban következett a króm vizsgálata és a megfelelő Factor, Offset
értékek beállítása. A legnagyobb hibát itt láthatjuk a vizsgált elemek közül, mivel 907,12% az
eredmény. A hatalmas eltérés a talajban lévő króm minimális mennyiségéből fakadt. A 11.
táblázatban ezek az mérési eredmények szerepelnek:
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11. táblázat: Króm analízis adatai kalibrálás előtt
Cr
1. talaj
2. talaj
3. talaj
4. talaj

Kalibrálás előtt
XRF átlag [ppm] ICP átlag [mg/kg] Factor Offset becsült mérési hiba [%]
134,00
13,31
1
0
907,12
145,67
30,83
1
0
372,42
125,33
23,21
1
0
440,01
27,87
6,14
1
0
353,84

ICP mérési eredmények átlaga
[mg/kg]

A 11. táblázatban lévő mért értékek diagram formájában a 18.ábrán jelennek meg:
35

y = 0,159x + 1,1672
R² = 0,6295

30
25
20
15
10
5
0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

XRF mérési eredmények átlaga [ppm]

17. ábra: Átkevert talajból mért króm koncentráció diagramja kalibráció előtt
Az egyenes egyenletében a meredekség és a tengelymetszet értékei is nagyon alacsony
pozitív számok, amely szokatlan az eddig látottakhoz képest. A 12. táblázatban a kalibrálást
követő értékek figyelhetők meg:
12. táblázat: Króm analízis adatai kalibrálás után
Cr
1. talaj
2. talaj
3. talaj
4. talaj

Kalibrálás után
XRF által átszámolt átlag [ppm] ICP átlag [mg/kg]
22,33
13,31
24,13
30,83
20,90
23,21
5,43
6,14

Factor Offset becsült mérési hiba [%]
0,1590
1
67,85
0,1590
1
-21,73
0,1590
1
-9,95
0,1590
1
-11,51

Az eltérések jelentősen lecsökkent a kalibrálás által. 67,85% a legnagyobb, amíg a
legkisebb már csak -9,95, amik jelentős változásokat mutatnak az eredeti 100-as nagyságrendű
értékekhez képest.
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5. Hamu ICP eredmények
A referencia és a talajjavításhoz felhasználandó hamuk beltartamát a következőképp
határoztuk meg ICP módszerrel. A mintákat 105°C-ra szárító szekrénybe helyeztük 24 órára,
majd a kiszárított mintákat nedveskémiai eljárással feltártuk, tömény salátromsav és 33%
koncentrációjú H2O2 1:3 arányú elegyével. A kalibrálás Merck 70 elemre vonatkozó
hárompontos multielemes standard oldatokkal történt. (Li, Be, B, Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca,
Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd,
Ag, Cd, In, Sn, Sb, Te, I, Cs, Ba, La, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Au, Hg, Tl, Pb, Bi, Ce, Pr, Nd,
Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Th, U). Az elemek detektálása minden esetben
legalább 2 vonalon történt. A táblázatokban szereplő értékek ppm egységben értendők.
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13. táblázat: Hamu ICP eredmények
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6. Receptúra
A kapott eredmények alapján makroelemek, különesen a Ca és a K pótlására a „Hamu 2”-es
mintát javasoljuk. Egy kg hamu kijuttatása, kb. 81 g Ca kijuttatását és közel 81 g K kijuttatását
jelenti. Ez az általános ajánlások szerint 4-6 m2 termőföld javítására elegendő. A többi hamu
felhasználásakor ennek megfelelően kell a táblázat alapján korrekciót alkalmazni. A P tartalom
korrekciójára szintén a „Hamu 2” –ajánljuk a fentiek figyelembevételével. Ez azért is fontos,
mert toxikus Cr-ot, Cd-ot és As-t is keveset tartalmaz. Ezekre az elemekre a visontai, ajkai és
dunaújvárosi hamuk (3,4,5-ös minták) esetén érdemes figyelni.

7. A hamu sztenderdek leírása
Vizsgálataink alapján a kiválasztott 2-es jelű hamut kétféleképp lehetne sztenderdként
használni, granulátum és por formájában egyaránt. A pontminták szemrevételezése azt mutatja,
hogy alapos homogenizálás és szitálás után mindkét módszer megfelelő kijuttatást tesz
lehetővé.
Standard 1.
Kb 3-8 m/m % vízzel történő nedvesítés után a hamu remekül pasztillázható, granulálható
minden 100 kg hamuhoz 3-8 liter vizet kell bekeverni. A pasztilák 105°C -on történő szárítás
után is megőrzik a megfelelő keménységet a kijuttatáshoz, de víz (pl. eső) hatására gyorsan
megindul a dezintegrálódás, az értékes beltartalom a talajba mosódik
Standard 2.
Az átszitált hamut 100 kilogrammonként 0,5 kg finom fűrészporral keverjük, ez
megakadályozza a légnedvesség hatására történő csomósodást. Amennyiben mégis
csomósodást tapasztalnánk ez a mennyiség akár a mázsánkénti 1 kg-ra is növelhető. Az így
elkészített porkeverék kijuttatása a szabványos műtrágyaszórókkal, és egyéb mezőgazdasági
eszközökkel könnyen kivitelezhető.

7. Gyors talajnedvességmérő beállítása és kalibrálása
Mivel a talajok nedvessége alapvető hatással van a talajanalitikai paraméterekre a fenti
vizsgálatok kiegészítése képpen elvégeztük egy-egy kísérletsorozat keretében a 4 talajminta
nedvességének műszeres mérését, és a talajok egyedi tulajdonságaihoz meghatároztuk a
megfelelő korrekciós faktorokat.
A készülék egy kifejezetten gyors terepi mérésekre fejlesztett PMS710 szúróelektródás
talajnedvesség tartalom mérő volt. A 28 cm hosszú mérőfejjel elérhetőek a mélyebb talajrétegek
is.A mérőfej kábellel csatlakozik a mérő műszerhez, ami megkönnyíti a beszúrást és az
eredmények leolvasását. A talaj nedvességtartalmát a készülék 0 - 50 % méréstartományban
jelzi ki.A kompakt méretek és az elemekkel való üzemeltetés mobil használatot tesz lehetővé,
mialatt a stabil és vízálló burkolat megvédi a belső alkatrészeket a durvább környezeti
hatásoktól.
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8. ábra: PMS710 szúróelektródás talajnedvesség tartalom mérő
A talajokat először 72 órán át 105°C-on teljesen kiszárítottuk, majd folyamatos momogenizálás
mellett 1-25 m/m% tartományban vizet adagoltunk hozzá. Ezeket a mérleggel mért értékeket
használtuk fel referencia eredményként. Ezután a műszerrel megmérve a minták
nedvességtartalmát, azokat a referencia értékek függvényében ábrázoltuk. A korrekciós faktor
elméletileg a mérési pontokra illesztett egyenesek meredekségéből és a tengelymetszet
értékéből adódik (melyeknek elméleti értéke 1 és 0 rendre). Szerencsére, a meredekség nem
különbözött szignifikánsan 1-től azaz, a műszer megdelelően érzékeny a talajok
nedvességtartalmának változására. A tengelymetszet 0-tól való eltérése a talajok iontartalmának – azaz vezetőképességének – különbségéből adódik. Ezek a kis eltérések azoknál
a talajoknál, ahol negatív tengelymetszet van ott a mért érékekhez való hozzáadással, mg
fordított esetben annak kivonásával kapunk valós értéket.
A mért eredmények a 14-17. táblázatokban, és a 9-12 Ábrán láthatók. A bemutatott adatok 3
párhuzamos mérés átlagából áttak elő. Összeségében elmondható, nagyon minimális
korrekcióra volt szükség. A mérőműszer kifejezeten jól teljesített minden talajtípus esetén.
Nagyobb nedvességtartalmaknál kissé nagyobb a szórás, de ez összefügésben lehet a
talajnedvességkötő képességével, a beszúrási pontban kialakuló helyi nedvesség viszonyokkal
is.
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144. táblázat: PMS710 nedvességtartalom mérő kalibrálása az 1-es talajon
1. talaj Mátrafüred
Referencia nedvesség (%)
Mért érték (%)
1,10
0,9
2,10
1,7
2,98
2,9
4,70
4,4
13,24
15,2
19,77
18,3
24,55
24,1

9. ábra: PMS710 nedvességtartalom mérő kalibrálása az 1-es talajon
155. táblázat: PMS710 nedvességtartalom mérő kalibrálása a 2-es talajon
2. talaj Aldebő
Referencia nedvesség (%)
Mért érték (%)
0,97
1,9
2,05
2,3
3,24
2,6
5,14
4,2
14,88
15,2
21,36
23,4
24,55
20,9
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10. ábra: PMS710 nedvességtartalom mérő kalibrálása a 2-es talajon
166. táblázat: PMS710 nedvességtartalom mérő kalibrálása a 3-as talajon
3. talaj Gyöngyös
Referencia nedvesség (%)
Mért érték (%)
1,32
1
2,00
1,7
3,07
2,2
5,18
5,9
15,70
15,4
20,13
18,1
24,87
25,2

11. ábra: PMS710 nedvességtartalom mérő kalibrálása a 2-es talajon
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177. táblázat: PMS710 nedvességtartalom mérő kalibrálása a 3-as talajon
4. talaj Debrecen
Referencia nedvesség (%)
Mért érték (%)
0,87
0,9
1,91
1,4
3,08
2,7
4,96
3,8
16,55
14,9
20,92
20,7
26,10
25,6

12. ábra: PMS710 nedvességtartalom mérő kalibrálása a 2-es talajon
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8. Összefoglalás, szakvélemény
A jelen tanulmányban összefoglalt talajvizsgálatok két dologra kerestek választ. Az egyik, hogy
létezik-e gyors, hordozható mérési megoldás talajok elemösszetételének terepi vizsgálatára.
Választásunk a kézi, hordozható röntgenfluoreszcencia spekrométerre esett. A mérések alapján
megállapítható, hogy a gyári kalibráció nem hozott megfelelő eredményeket, de a bevezetett új
kalibrálási módszerek már kielégítő ereményt hoztak. A 13. táblázat magába foglalja a becsült
mérési hibákat és átlagukat kalibrálás előtt és után. A legnagyobb eltérés a krómnál jelent meg,
köszönhetően alacsony koncentrációjának a talajban. 518,35%-ról lecsökkent az értéke
mindössze 6,17%-ra. Jelentős eltérés mutatkozott még a káliumnál is, ahol mindössze 2,68%
volt a becsült mérési hiba átlaga, amit 462,21%-ról sikerült lecsökkenteni. A kalcium, vas, réz
és cink esetében is számottevő változás történt, ezek közül a legnagyobb mértékben a kalcium
változott, 67,56%ról 5,07%-ra esett az értéke. A réznél fordult elő egyedül, hogy négy talaj
helyett három talaj mérési eredményeit kellett felhasználnunk az átlaguk kiszámításához, mivel
túlságosan alacsony volt a koncentrációja ennek az elemnek a 4. talajban. Az összes vizsgált
elem esetén megfigyelhető, hogy a becsült mérési hibák átlaga nem haladja meg a maximális
±10%-os hibahatárt. A mérési eredmények szóródásának tartománya jelentősen szűkült.
A rendelkezésre bocsátott hamuminták elemzése alapján szakvéleményünk az, hogy a 2es minta legalkalmasabb a talajok minőségének javítására annak kémiai összetétele
folytán.
A beltartalom figyelembevételével általános receptúrát adtunk, melyből könnyen ki lehet
számítani a kijuttatandó hamu hektáronkénti mennyiségét.
Mivel terepi mérések esetén szükség lehet a mért eredmények korrekciójára a talaj
nedvességének figyelembe vételével, elvégeztük egy a kereskedelmi forgalomban is könnyen
beszerezhető nedvességmérő műszer kalibrációját a 4 vizsgált talajtípusra. Az eredmények azt
mutatjék, hogy a készülék értékeit maximum 2-5%-kal kell korrigálni, és a mérések kisebb
nedvességtartalmak esetén kifejezetten pontosak, a nagyobb nedvességtartalmak esetén lehet
arra számítani, hogy a vizet gyengébben kötő talajoknál eltéréseket detektálhatunk.
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