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1. Johdanto

Röntgenfluoresenssiin  (X-Ray  Fluorescence,  XRF)  perustuva  analysointi  on  ollut 

käytössä  alkuaineanalytiikassa  jo  kymmeniä  vuosia  ja  sitä  käytetään  yleisesti  muun 

muassa   arkeologiassa,  geologiassa,  ympäristötutkimuksissa  ja  kaivoksilla.  Viime 

vuosina yleistyneet kannettavat (tai  liikuteltavat eli  mobiilit) XRF-analysaattorit ovat 

nopeuttaneet  geologisten näytteiden analysointia,  ja menetelmää on alettu  hyödyntää 

myös moreenigeokemiallisissa tutkimuksissa (Hall ym. 2016, 2014, Sarala & Mäkikyrö 

2012, Sarala 2013). 

Jäätiköiden  vaikutuksen  alaisina  olleilla  pohjoisilla  alueilla  on  kallio  peittynyt 

suurimmaksi osaksi jäätikkösyntyisillä sedimenteillä. Moreeni on näistä sedimenteistä 

kaikkein  yleisin,  ja  se  kattaa  lähes  koko  Suomen  useiden  metrien  paksuisena 

kerroksena.  Moreenigeokemian  avulla  pyritään  jäljittämään  peitteen  alla  olevasta 

kalliosta  mahdollisia  malmipuhkeamia  keskittymällä  malmimetalleihin  ja 

-mineraaleihin ja niiden indikaattoreihin (Kauranne ym. 1992).

Tässä  työssä  on  tutkittu  kahden  liikuteltavan  XRF-analysaattorin  käyttöä 

maaperägeologisessa  malminetsinnässä  ja  vertailtu  niiden  tuloksia  perinteisillä 

analyysimenetelmillä  saatuihin  tuloksiin.  Ensimmäinen  laitteista  oli  Mine  On-Line 

Servicen  pakettiautoon  rakennettu  liikkuva  puoliautomaattinen  laboratorio 

(ScanMobile®), joka on suunniteltu kairasydänten nopeaan XRF-analysointiin. Toinen 

laite kokeilussa on Olympuksen Innov-X Delta 6000 kannettava XRF-analysaattori, jota 

on  pienen  koon  ja  painon  puolesta  helppo  kuljettaa  mukana  maastossa.  Analyysien 

luotettavuutta  on  arvioitu  tekemällä  näytteistä  analyysit  perinteisillä  menetelmillä: 

laboratorio XRF:llä ja kuningasvesiuutto + ICP-AES + GFAAS:lla.

Tutkimukset  tehtiin  osana  Geologian  tutkimuskeskuksen  (GTK)  Pohjois-Suomen 

yksikön mineraalipotentiaalin kartoitusta. Näytteenotto suoritettiin kesällä 2008  MMI-

menetelmän testauksen yhteydessä samoilta näytelinjoilta ja -pisteistä.
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2. Maaperägeologinen malminetsintä

2.1 Jäätikön toiminta ja moreeni

Skandinavia ja Pohjois-Suomi ovat olleet kvartäärikauden eli viimeisen 2,5 miljoonan 

vuoden  aikana  useita  kertoja  jäätiköiden  peittämänä.  Viimeisin,  Veiksel-

jäätiköitymisvaihe, on väistynyt alueelta noin 10000 vuotta sitten ja jättänyt jälkeensä 

moreenipeitteen lähes kaikkialle vaikutusalueellaan. (Koivisto 2004)

 

Jäätikkö hiertää,  louhii  ja  kuluttaa  alla  olevaa  materiaalia  ja  uudelleenkerrostaa  sitä 

vaihtelevien  matkojen  päähän  lähtöalueesta.  Jäätikön  toiminnassa  kerrostuneista 

maalajeista ylivoimaisesti yleisin on moreeni (Koljonen & Tanskanen 1992, Kujansuu 

2005). Moreeni on sekarakeinen maalaji, eli se sisältää erikokoista kiviainesta savesta 

(<0,002  mm)  aina  isoihin  lohkareisiin  (>600  mm)  (Salonen,  ym.  2002).Jäätikön 

kuluttavat  prosessit  ovat  pääasiassa  louhintaa  ja  abraasiota.  Louhinnassa  jään  paine 

rikkoo  kalliota  ja  vie  mukanaan  lohkareita  ja  kiviä,  kun  taas  abraasiossa  jäätikön 

sisältämä kiviaines hioo kallion pintaa hiekkapaperin tavoin (Menzies 1995). Jäätikön 

pohjan  kuluttavat  ja  kerrostavat  prosessit  riippuvat  jäätikön  pohjalla  olevista 

olosuhteista.  Pohjan  materiaalin  koostumus  ja  veden  läpäisy  sekä  paine  vaikuttavat 

jäätikön  pohjan  ja  alla  olevan  kallion  tai  sedimenttien  välisen  vesikerroksen 

muodostumiseen.  Korkean  paineen  alueella  jäätikkö  ottaa  mukaansa  materiaalia  ja 

jäätikön  liukuessa  paineminimin  alueella  tapahtuu  kerrostumista.  Tätä  kutsutaan 

lodgement-prosessiksi,  jossa jäätikön pohjalla ja sisällä kulkeva debris ”liisteröistyy” 

alla  oleviin  kerroksiin  (Dreimanis  1976).  Nämä  prosessit  voivat  tapahtua  kuitenkin 

samassa  pisteessä  riippuen  jäätikön  elinaikana  tapahtuvista  olosuhdemuutoksista. 

Jäätikön sisäinen deformaatio kuljettaa materiaalia myös jäätikön pintaosiin kasvattaen 

kuljetusmatkaa provenanssialueelta. Jos materiaalilla on pitkä kuljetusmatka, sen suhde 

paikalliseen  ainekseen  kasvaa  moreenipatjan  pintaosissa  sen  pohjaosiin  verrattuna 

(Sauramo  1924).  Jäätikön  sisäinen  ja  pinnalle  kulkeutunut  aines  on  jäätikön 

perääntyessä ja sulaessa kerrostunut löyhäksi melt-out moreeniksi (Evans ym. 2006), 

joka peittää lähes kaikkia moreenipatjoja 0,1–1 metrin paksuudelta (Hirvas ym. 1977). 
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Tutkimuksia  jäätikön  kuljetuksesta  ovat  tehneet  muun  muassa  Hirvas  ym.  (1977), 

Härkönen ja Pulkkinen (1981),  Peuraniemi  (1982),  Salonen (1986,  1987) ja Donner 

(1989).

Keski-Lapin  alueella,  jossa  jäätikön  kulutus  on  ollut  heikkoa,  on  havaittu  viisi  eri-

ikäistä  moreenipatjaa,  jotka  on  nimetty  nuorimmasta  vanhimpaan  I-V.  Myös 

vanhemmasta  IV-moreenipatjasta  on  tehty  havainto  Kolarin  Rautuvaaran  kaivoksen 

avolouhoksen  leikkauksesta.  Päällimmäinen  moreenipatja  on  kerrostunut  paikalleen 

jäätikön  nuorimman  virtausvaiheen  I  aikana.  Tässä  vaiheessa  jäätikkö  on  ollut 

sulamassa  ja  erillisten  jäätikkökielekkeiden  kerrostamien  moreenipatjojen  suuntaus 

vaihtelee paikallisesti huomattavan paljon. I-vaiheen aikana kulutus on ollut vähäistä ja 

kohdistunut lähinnä alempiin moreenikerroksiin.  Pääasiassa kerrostunut materiaali on 

ablaatiomoreenia,  joka  on  jäätikön  päällä  ja  pintaosissa  kulkeutunutta  materiaalia. 

Virtausvaihe  II:n  aikana  jäätikkö  on  liikkunut  Keski-Lapissa  itään,  pohjoisessa 

koilliseen ja Käsivarren alueella pohjoiseen. Kolarin korkeudella sijainneen jäänjakaja-

alueen  ulkopuolella  kuluttava  ja  kerrostava  toiminta  on  ollut  voimakasta  ja  saanut 

aikaan  suurimman osan  nykyisistä  moreenimuodostumista.  Virtausvaihe  III:n  aikana 

jäänjakaja  on  ollut  pohjoisempana  Enontekiön–Saariselän  korkeudella.  Jakajan 

eteläpuolella  virtaus  on  ollut  kaakkoon  ja  pohjoispuolella  koilliseen  suuntautunut. 

Jäätikön toiminta on ollut tässä vaiheessa voimakasta ja sen jäljiltä on jäänyt ainakin 

Keski-Lapin  drumliinit.  Käsivarren  alueelta  ei  ole  varmoja  havaintoja  III-vaiheen 

moreenipatjoista.  Aiempien  virtausvaiheiden  kerrostamia  moreenipatjoja  ja 

kulutusmerkkejä  on  havaittu  huomattavasti  vähemmän  kuin  nuoremmista  vaiheista. 

Suojaisissa paikoissa on säilynyt vanhempia kerroksia, mutta uudet jäätiköitymisvaiheet 

yleensä kuluttavat ja uudelleenkerrostavat moreenia. (Hirvas ym. 1977, Hirvas 1991) 

Puranen (1990) on tehnyt kymmenen päätelmää jäätikön toiminnasta Suomessa:

1. Moreenipeite, joka on tasainen jäätikön paksuuteen nähden, mutta epätasainen 

moreenin paksuuteen tähden, sijaitsee peruskallion päällä 

2.  Moreenipeite  koostuu  useimmiten  yhdestä  tai  kahdesta  pohjamoreenipatjasta, 

joiden  paksuus  on  keskimäärin  1–3  metriä.  Usein  pohjamoreenia  peittää  noin 

metrin paksuinen ablaatiomoreenikerros. 
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3. Moreeniaineksen suurimman osan kuljetusmatka on alle 10 km lähtöalueelta. 

4.  Pohjamoreenin  alemmissa  osissa  materiaalin  kulkeutumismatka  on  lyhyempi 

kuin ylemmissä osissa. 

5. Ohuemman moreenikerroksen kuljetusmatka on lyhyempi kuin paksumman. 

6. Pohjamoreenin materiaali vaihtuu nopeammin hauraiden felsisten kivilajien kuin 

vahvojen mafisten kivilajien päällä. 

7.  Juonimateriaalin  määrä  pohjamoreenissa  saavuttaa  maksimin  juonikontaktin 

distaaliosassa, minkä jälkeen määrä vähenee lähestyen nollaa. 

8. Juonimateriaalin määrän maksimi kasvaa suhteessa juonen leveyteen.

9. Juonimateriaalin kuljetusetäisyys pohjamoreenin pohjaosissa on lyhyempi kuin 

ylemmissä osissa. 

10. Pohjois-Suomen jäänjakaja-alueilla moreenin kuljetusmatka on lyhyempi kuin 

Etelä-Suomessa.

2.2. Moreenigeokemia

Moreeni on yleisin näytemateriaali malminetsinnässä jäätiköityneillä alueilla. Jäätikön 

kerrostamaa  materiaalia  tutkitaan  litologian,  mineralogian  ja  geokemian  keinoin 

tavoitteena  löytää  peruskalliosta  mineralisaatio.  Moreenipeitteisillä  alueilla  pyritään 

havainnoimaan  etsittävän  mineraalin,  kivilajin  tai  alkuaineen  anomaliakuvioita  eli 

dispersioviuhkoja, jotka ovat ideaalitapauksessa juuri viuhkan muotoisia (McMartin ym. 

2001).  Merkkialkuaineiden  pitoisuudet  ovat  useimmiten  suurimmillaan  lähellä 

malmipuhkeamaa ja pienenevät eksponentiaalisesti jään liikesuuntaan (Salonen 1987 ja 

Dilabio  1990).  Dispersioviuhkat  ovat  niiden  pituuteen  ja  leveyteen  verrattuna  hyvin 

ohuita,  mutta  satoja,  jopa  tuhansia  kertoja  laajempia  kuin  kalliopaljastuma  (Dilabio 

1990).  Anomalia  voidaan havaita moreenipatjassa pystysuunnassa,  loivassa kulmassa 

puhkeamasta kohti pintaa nousevina anomaalisina pitoisuuksina (Miller 1984 ja Dilabio 

1990; Kuva 1). Kalliossa oleva malmipuhkeama voidaan havaita moreenin kohonneina 

metalli-  tai  merkkialkuainepitoisuuksina.  Moreeni  kuvastaa  suhteellisen  hyvin 

paikallisen kallion kemiallista koostumusta, sillä siinä on suoraan kalliosta louhittua ja 

murskattua materiaalia ja se on kulkeutunut jäätikön liikkeen suuntaan (McMartin ym. 
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2001,  Klassen  2001,  Salonen  1986).  Jäätikön  liikkeiden  ja  sen  sisäisten  prosessien 

monimuotoisuus,  topografian  ohjaava  vaikutus,  kivilajien  ja  raekoon  vaihtelu  ja 

paljastuman  koko  tuottavat  runsaasti  vaihtelua  dispersioon.  (McMartin  ym.  2001, 

Klassen 2001) Tasaisilla alueilla suurin vaikutus dispersioon on paljastumien paikan ja 

jäätikködynamiikan  suhteella  (McMartin  ym.  2001).  Postglasiaalisessa  ympäristössä 

tapahtuva  maannosten  muodostuminen,  Suomessa  tyypillinen  podsol,  vaikuttaa 

maaperän  pintaosien  kemiaan.  Helposti  liukenevat  mineraalit,  kuten  sulfidit  ja 

karbonaatit,  pääsevät hapettumaan maaperän pintaosissa ja vapauttavat alkuaineita ja 

muuttavat alkuperäisiä suhteita. Tästä syystä on näytteenotto ulotettava maannoksen C-

horisonttiin, muuttumattomaan moreeniin, jossa malmimineraalit säilyvät (Peuraniemi 

1984, Sauerbrei ym. 1987, McMartin ym. 2001). 

Malminetsinnässä  jotkin  kohteena  olevat  mineraalit  ja  alkuaineet  ovat  vaikeasti 

havaittavia,  mikä  johtuu  analyysimenetelmien  rajoituksista  tai  alkuaineiden  ja 

mineraalien ominaisuuksista. Tällaisissa tapauksissa tutkimukset suunnataan etsittävään 

Kuva 1: Pituus- ja poikkileikkaus anomaliakuviosta moreenipatjassa (Miller 
1984)
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kohteeseen  viittaavaan  indikaatorimineraaliin  tai-alkuaineeseen.  (Kauranne  1992) 

Alkuaine,  joka  assosioituu  etsittävän  alkuaineen  tai  mineraalin  kanssa,  on  hyvin 

käyttökelpoinen  etsittäessä  varsinaista  mineralisaatiota.  Alkuaineilla,  jotka  liittyvät 

toisiinsa, on hyvin samankaltainen liikkuvuus geologisissa prosesseissa, jolloin näiden 

alkuaineiden  keskinäiset  suhteet  pysyvät  samanlaisina.  Molybdeeni  on  kuparia 

liikkuvampi  alkuaine,  jolloin  se  voi  indikoida  kupari-porfyyrimalmia.  Kupari  on 

helpompi  erottaa  tausta-arvoista  Ni-Cu-malmeissa,  jotka  esiintyvät  nikkelirikkaissa 

kivissä, kun nikkeli ei erotu anomaalisen mineralisaation kohdalla. Arseeni on kultaa 

huomattavasti  helpompi  havaita  analyyseissä,  joten  näiden  alkuaineiden  keskinäistä 

assosiaatiota hyödynnetään yleisesti tutkimuksissa. (Rose ym. 1979)

Kaikilla  tutkimusalueilla  ei  ole  aina  saatavilla  sopivaa  näytemateriaalia  perinteisen 

moreenigeokemian  menetelmiin,  joten  on  kehitetty  uudenlaisia  menetelmiä  tiedon 

hankkimiseksi  kallioperästä.  MMI-,  eli  Mobile  Metal  Ion  -menetelmä  perustuu 

maapeitteen  pintaosan  mineraalirakeiden  ympärille  sitoutuneiden  kalliosta 

kulkeutuneiden  metalli-ionien  määrittämiseen.  Periaatteena  on,  että  veteen  liuenneet 

metalli-ionit  liikkuvat  diffusiivisesti  kosteassa  maaperässä  ja  elektrokemiallisesti 

lähinnä  sulfidisten  malmien  aiheuttaman  varauseron  ja  kapillaarisesti  tai  kasvien 

juuriston  kautta.  Kaasumaiset  ionit  kulkeutuvat  ilmanpaineen  vaihtelun  aiheuttaman 

kaasujen  pumppauksen,  lämpötilaeroista  johtuvan  haihtumisen  sekä  isompien 

kaasukuplien  mukana.  Analyysissä  näytteestä  liuotetaan  mineraalirakeiden  pinnalla 

olevat  alkuaineiden  ionit  vedellä  tai  hyvin  heikoilla  hapoilla,  etteivät  itse 

mineraalirakeet  liukene.  Näytemateriaaliksi  sopivat  kaikki  maalajit,  joissa  on 

hienorakeista materiaalia, kuten moreeni, hiekka, siltti, savi tai orgaaninen materiaali, 

kuten turve. (Sarala ym. 2008)
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3. Röntgenfluoresenssi

3.1. Historia

Röntgenfluoresenssimenetelmä on ollut käytössä laboratorioissa jo yli 60 vuoden ajan ja 

viime vuosina kevyet ja helposti liikuteltavat XRF-analysaattorit ovat yleistyneet myös 

kenttäolosuhteissa. Röntgensäteilyn havaitsi ensimmäisen kerran vuonna 1895 Wilhelm 

Röntgen. Vuonna 1913 Max von Laue huomasi röntgensäteiden heijastuvan toistuvasti 

samalla  tavalla  yksittäisistä  suolakiteistä,  mikä  johti  röntgendiffraktio-menetelmän 

kehittämiseen ja mineraalien tunnistamiseen. Kemiallisen analyysien mahdollisti kiteen 

käyttö suodattimena röntgenanalyysissä. Alkuvaiheessa spektrin mittaamiseen käytettiin 

detektorina  geigermittaria.  Tällä  menetelmällä  päästiin  analyyseissä  ppm:n 

määritystasolle.  Ensimmäinen  laboratoriolaite  otettiin  käyttöön  vuonna  1947. 

Ensimmäiset kaupalliset laitteet tulivat käyttöön 1950-luvulla ja niissä geigermittarit oli 

korvattu  kaasutäytteisillä  ilmaisimilla  ja  tuikeilmaisimilla.  Myöhemmin  laitteet 

kehittyivät,  kun  keksittiin  litium-fluoridi-diffraktiokiteet,  kromi-  ja  volframi- 

röntgenputket  ja  monikanava-analysaattorit.  Tietokonetekniikan  ja  ohjelmistojen 

kehittyminen  parantaa  edelleen  analyysien  tasoa  ja  määritysrajoja.  Ensimmäiset 

kenttäkäyttöön soveltuvat XRF-laitteet (Field Portable XRF, FPXRF) kuvattiin vuonna 

1965.  Kaupalliseen  käyttöön  laitteita  1970-luvun  lopussa  olivat  kehittämässä  muun 

muassa Outokumpu Oy ja Columbia Scientific Instruments. Aluksi laitteet painoivat yli 

kymmenen  kiloa  ja  niiden  käyttö  vaati  erityisesti  koulutetun  henkilön.  Detektorien, 

röntgenputkien ja tekniikan kehitys on keventänyt laitteita, parantanut analyysituloksia 

ja helpottanut käyttöä. (Glanzman ym., 2007, Beckhoff ym., 2006)

3.2. Teoria

Röntgenfluoresenssianalyysissä kohteena olevaa kiveä tai raetta säteilytetään jatkuvalla 

ja laajalla röntgensäteellä, ja tästä syntyvän emissiosäteilyn huippuintensiteetit mitataan. 

Saatuja  tuloksia  verrataan  tiedettyihin  kalibrointinäytteisiin,  millä  saadaan  tieto  eri 
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alkuaineiden määrästä. (Putnis, 1992) 

Kun  atomiin  kohdistetaan  riittävän  tehokas  röntgensäteily,  saavat  säteilyn  fotonit 

sisemmällä  elektronitasolla  (K)  olevan  elektronin  ionisoitumaan  ja  poistumaan 

paikaltaan.  Tämä  aiheuttaa  atomissa  epästabiilin  tilan,  joka  pyrkii  välittömästi 

korjautumaan. Ulommalta elektronitasolta siirtyy elektroni vapaaksi jääneeseen tilaan. 

(Grieken, 2002) Siirtymässä vapautuva energia säteilee sekundäärisenä fluoresenssina 

(Kuva 2). Fluoresenssin fotonilla on vastaava energia elektronitasojen eroon nähden. 

Emissioviivat nimetään sen mukaan, miltä elektronikuorelta elektroni irtoaa. K-kuorelta 

lähtevät  Kα- ja  Kβ- viivat, ja  L-kuorelta  taas  Lα-,  Lβ-,  Lγ-,Lι-  ja Lμ-viivat.  Näistä 

viivoista  Kα  on  yleensä  kaikkein  suurienergisin,  joten  sitä  käytetään  pääasiallisesti 

myös alkuaineiden tunnistukseen. (Potts ym. 1992)

Säteilytyksen  aikaansaaman  emission  röntgenaallonpituudet  sisältävät  kaikkien 

mineraalissa  olevien  alkuaineiden  kunkin  tunnusomaiset  emissiopiikit.  Jotta  saadaan 

selville  mineraalin  kemiallinen  koostumus,  on  nämä  emissiopiikit  eroteltava  ja 

mitattava.  Mittaukseen  käytetään  kahta  eri  tekniikkaa.  Aallonpituuden  dispersio 

(Wavelength  dispersive  XRF,  WDXRF)  -analyysissä  röntgensäteet  erotellaan  niiden 

aallonpituuden  mukaan  käyttämällä  kidettä,  joka  hajottaa  eri  aallonpituudet.  Tätä 

tekniikkaa käytettiin ensimmäisissä XRF- analysaattoreissa, ja se on käytössä yleisesti 

Kuva 2: XRF-menetelmän periaate (Potts ym. 1991)
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laboratorioissa.  Energiadispersioanalyysissä  (Energy  dispersive  XRF,  EDXRF) 

puolijohdeilmaisin luokittelee emissiosäteilyn sen energioiden mukaan aallonpituuksien 

sijaan.  Energian dispersiolla  voidaan tutkia  kerralla  koko emissio,  toisin  kuin edellä 

mainitulla  menetelmällä  aallonpituus  kerrallaan.  Aallonpituusmittareilla  on  parempi 

resoluutio,  ja ne ovat  herkempiä ja sopivat  hyvin hivenalkuaineiden määrittämiseen. 

Energiadispersioanalyysit  ovat  yleisesti  nopeampia  analysoimaan  kaikki  alkuaineet 

kerralla ja sopivat hyvin pääalkuaineiden analysointiin. (Putnis, 1992)

Luminesenssin energia ilmoitetaan kiloelektronivoltteina,  keV, joka on ydinfysiikassa 

yksikkönä  käytettävän  elektronivoltin  eV (1,6022  x  10^-19  J)  tuhatkerta  (Ikäheimo 

2002). Kaasutäytteiset ilmaisimet ovat yksinkertaisimpia säteilyn ilmaisimia, joita ovat 

ionisaatiokammio, verrannollisuuslaskuri tai geigerputki. Ilmaisin on kaasun täyttämä 

tila kahden elektrodin välisessä sähkökentässä. Säteily tuottaa tilassa ionipareja, jotka 

kerätään  elektrodeille.  Ilmaisimet  jaotellaan  niiden  keräysjännitteen  mukaan. 

Tuikeilmaisimen tärkeimmät komponentit ovat tuikeaine ja valomonistinputki. Säteilyn 

absorboituminen  tuikeaineeseen  tuottaa  voimakkaan  luminesenssin,  joka  johdetaan 

valomonistinputkeen.  Putkesta  anodille  tulevan  elektronipulssin  energia  on 

verrannollinen  tuikeaineeseen  osuneen  fotonin  energiaan.  Puolijohdeilmaisin  toimii 

samalla  periaatteella  kuin  ionisaatiokammio,  mutta  on  huomattavasti  herkempi  kuin 

vastaavan  kokoinen  ionisaatiokammio  aineen  tiheydestä  johtuen.  Puolijohteena 

käytetään  nykyään  yleensä  puhtaasta  germaniumista  valmistettuja  ilmaisimia,  mutta 

röntgenspektrometriassa käytetään Si(Li)-ilmaisimia. (Ikäheimo, 2002)

Röntgenputkella tuotetaan tarvittavaa röntgensäteilyä. Se on tyhjiöputki, jossa katodina 

on wolframilanka ja  anodina toimii  metallimaali.  Lankaan johdetaan korkea  jännite, 

joka  synnyttää  elektroneita,  ja  jotka  törmäävät  maaliin  tuottaen  röntgensäteilyä  ja 

lämpöä. Maaliksi sopivat hyvin lämpöä johtavat alkuaineet, kuten Au, W, Ag, Mo, Cu ja 

Cr. Säteily poistuu putkesta sivuikkunasta, jossa on Be-kalvo. (Fletcher 1981)

Matriisiefektit  vaikuttavat  analyysin  tarkkuuteen  ja  tasaisuuteen.  Fyysisiä 

matriisiefektejä  ovat  näytteen  yhdenmukaisuus  ja  homogeenisyys,  kosteuspitoisuus, 

raekoko  ja  pinnan  tasaisuus.  Näytteiden  yhdemukaisuus  parantaa  analyysien 
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luotettavuutta.  Näytteen  pinnanmuoto  vaikuttaa  fluoresenssin  takaisin  heijastukseen. 

Epätasainen pinta sirottaa säteilyä ja alentaa pitoisuuksia.  Alle 20% kosteuspitoisuus 

näytteissä  ei  vaikuta  analyysien  tasoon mutta  korkeampi  kosteusprosentti  vaimentaa 

säteilyä.  Myös  hippuefekti  on  otettava  huomioon  analyysejä  tehdessä.  Kemialliset 

matriisiefektit  johtuvat  spektrien  toisiaan  häritsevästä  vaikutuksesta.  Analysaattorin 

energia resoluutio voi olla liian pieni, jolloin eri alkuaineiden toisiaan lähellä olevat Kα-

energiat tulkitaan yhden alkuaineen pitoisuuksiksi.(Potts 2008)

XRF-menetelmää käytettäessä ei voida päästä mittauksissa absoluuttiseen tarkkuuteen. 

Tämä  johtuu  kolmesta  tekijästä.  Ensimmäisenä  fluoresenssin  saanto  pienenee 

alkuaineen järjestysluvun mukana, jolloin alkuinetaulukon alkupään alkuaineita ei voida 

havaita.  Toisena  jarrutussäteilystä  saatavien  käyttökelpoisten  aallonpituuksien  määrä 

vähenee  allonpituuksien  kasvaessa.  Kolmantena  absorptiovaikutukset  kasvavat 

fluoresenssiviivojen  aallonpituuksien  kasvaessa.  EDXRF-analysaattoreissa  ikkunan 

paksuus vaikuttaa absorptioon, jolloin matalaenergisintä fluoresenssiä ei voida havaita. 

Erittäin  ohuilla  ikkunoilla  varustetuilla  mittareilla  voidaan  päästä  jopa  happeen, 

järjestysluku 8, asti. (Jenkins 1999)
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4. Tutkimusalueet ja niiden geologia

4.1. Pohjois-Suomi

Maaperä

Laajat  alueet  Lapissa  sijaitsevat  supra-akvaattisilla  eli  korkeimman  vedenpinnan 

yläpuolisilla  alueilla,  joissa  ylin  ranta  sijaitsee  noin  100-200  metriä  nykyisten 

vedenpintojen  yläpuolella.  Esimerkiksi  Etelä-Lapissa  Ancylusjärven  vedenpinta  oli 

korkeimmillaan  noin  150-220  metriä  nykyistä  merenpinnan  tasoa  korkeammalla 

(Johansson  2005).  Vallitsevana  peitteenä  on  paksuudeltaan  hyvin  paljon  vaihteleva 

pohjamoreeni, joka kattaa Lapin maapinta-alasta yli puolet (Kujansuu 2005). Moreenin 

paksuus  on  laajalti  jäänjakaja-alueella  vain  1–2  metriä,  mutta  suojaisissa 

kalliosyvennyksissä jopa yli 20 metriä (Hirvas 1991), keskisyvyyden ollessa noin 5,5 

metriä.  Merkittäviä  moreenimuodostumia  ovat  muun  muassa  drumliinit  ja  erilaiset 

kumpumoreenit.  Turvepeitteisiä alueita on pinta-alasta noin kolmannes,  ja louhikko-, 

harju-, sora-, hiekka- ja hienoainesmuodostumia joitakin prosentteja kutakin (Kujansuu 

2005).

Kallio

Pohjois-Suomen kallioperä koostuu arkeeisista (> 2,5 miljardia vuotta vanha,  Ga) ja 

proterotsooisista  (1,0-2,5  Ga)  granitoideista,  vulkaniiteista  ja  liuskeista,  lukuun 

ottamatta Käsivarren luoteisosaa, joka on syntynyt Kaledonisen orogenian aikana (ikä 

noin 550-375 miljoonaa vuotta) (Korsman ja Koistinen 1998). Suurin osa peruskalliosta 

on  peittyneenä  erilaisilla  kvartäärikauden  maalajeilla,  ja  vain  4,7  %  siitä  on 

paljastuneena (Kujansuu 2005).

Rapakallio eli rapautunut, mekaanisesti rikkoutunut ja kemiallisesti muuttunut kallio on 

hyvin yleinen piirre Keski-Lapin peruskalliossa (Johansson & Kujansuu 2005, Sarala & 

Ojala 2008). Rapakallion koostumus vaihtelee hyvin paljon raekoon, isäntäkivilajin ja 
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rapautumisasteen  mukaan  kaoliniitista  lohkeilleeseen  kallioon.  Rapautuminen  on 

tapahtunut lämpimissä ilmasto-olosuhteissa ennen jäätiköitymisiä, mihin viittaa runsas 

savimineraalien määrä ja rapakallion sekoittuminen päällä olevaan moreeniin. Kallion 

alkuperäiset rakenteet ovat joissain paikoissa selkeästi havaittavissa, vaikka koostumus 

ja  raekoko  vastaavat  lähinnä  hiekkaa.  Rapakallion  paksuus  vaihtelee  hyvin  paljon 

muutamista senteistä jopa sataan metriin (Hirvas 1991).

4.2. Kakslauttanen ja Vuomaselkä

Kakslauttanen  sijaitsee  noin  115  kilometriä  pohjoiseen  Sodankylän  kirkonkylästä, 

valtatie E75:n länsipuolella. Tutkimusalueella runsaasti on vanhoja kultakaivoksia, jotka 

ovat olleet toiminnassa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Alueella on runsaasti nuoria 

hydrotermisiä  juonia,  joihin  kaivostoiminta  on  kohdistunut.  Tässä  tutkimuksessa 

tutkimuslinjat kohdistuvat ns. Oivan juoneen, joka on kulta-kupari-pitoinen kvartsijuoni 

ja  jossa  myös  hopeapitoisuudet  ovat  kohonneet.  Nämä  juonet  liittyvät  Laanilan 

diabaasiin, joka kulkee lounas–koilliseen  alueen läpi (Kuva 4). (Keinänen ym. 2010)

Kuva 3: Tutkimusalueet ja kallioperäkartta Pohjois-Suomen alueelta
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Maaperä

Alueen maaperä koostuu enimmäkseen moreenista, jonka paksuus vaihtelee 1–5 metriä. 

Moreenin alta tavataan usein rapakallio, jonka rapautumisaste vaihtelee huomattavasti 

täysin  rapautuneesta  pehmeän  hiekkamaisesta  materiaalista  tiiliskiven  kokoisiksi 

palasiksi  lohkeilleeseen  kovaan  kallioon.  Paikoin  alueelta  löytyy  myös  lajittuneita 

sedimenttejä  sekä  kivirakkaa  (Johansson  &  Kujansuu  2005).  Alue  sijaitsee 

viimeisimmän jäätiköitymisvaiheen jäänjakajavyöhykkeellä, minkä vuoksi jäätikön liike 

ja  maa-aineksen  kuljetusmatka  on  ollut  vähäinen.  Jäätikön  liikesuunta  on  koillinen, 

minkä todistavat lähialueen moreenimuodostumien suuntaus ja moreenista tehdyt kivien 

suuntauslaskut (Keinänen ym. 2010).

.

Kallio

Tutkimusalue  sijaitsee  paleoproterotsooisella  Lapin  granuliittivyöhykkeellä,  joka  on 

kaarenmuotoinen 400 km pitkä ja 90 km leveä kivilajiyksikkö ulottuen Pohjois-Norjasta 

Vienanmerelle  (Hanski  & Huhma 2004).  Vyöhykkeen kivet  koostuvat  enimmäkseen 

granaattigneissistä, joka on käynyt läpi granuliittifasieksen metamorfoosin. Reunasarjan 

kivet  ovat  käyneet  läpi  amfiboliittifasieksen  metamorfoosin  (Meriläinen  1976). 

Vyöhykkeen olennaisia osia ovat myös migmatiittiset metapeliitit ja intermediäärisestä 

mafiseen koostumukseen omaavat kivet (Tuisku ym. 2006).
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Kuva 4: Kakslauttasen ja Vuomaselän tutkimusalue ja tutkimuslinjat, taustalla 
peruskartta ja kallioperäkartta
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4.3. Ruosselkä

Tutkimusalue  sijoittuu  Sodankylän  pohjoisosaan  Lokan  ja  Porttipahdan  tekoaltaiden 

väliselle  alueelle.  Tutkimuslinjan  pohjoispuolella  sijaitsee  Sakiatievan 

kultamineralisaatio,  joka  löytyi  GTK:n  systemaattisen  geokemiallisen  tutkimuksen 

tuloksena.  Kultamineralisaation  isäntäkivinä  ovat  emäksiset  vulkaniitit  ja 

grafiittipitoiset  fylliitit,  Mineralisaatiota  kontrolloi  koillis–lounas-suuntainen 

deformaatio- ja muuttumisvyöhyke (Keinänen ym. 2007). Tutkimuslinja kulkee pienen 

magneettisen  anomalian  ja  luoteis–kaakkosuuntaisen  siirroksen  poikki  (Kuva  5). 

Kivilajeina kohteessa ovat komatiitit ja niihin liittyvä gabbro sekä mustaliuskeet.

Kallio

Ruosselkä  sijaitsee  Keski-Lapin  vihreäkivivyöhykkeellä,  joka  on  yksi  maailman 

suurimmista paleoproterotsooisista vihreäkivivyöhykkeistä ulottuen Norjan, Ruotsin ja 

Suomen  kautta  Venäjälle.  Vyöhyke  on  jaettu  ryhmiin,  jotka  ovat  vanhimmasta 

nuorimpaan:  Salla,  Onkamo,  Sodankylä,  Savukoski,  Kittilä,  Lainio  ja  Kumpu. 

Ruosselän  alueella  kivet  kuuluvat  Sodankylä-  sekä  Savukoski-ryhmiin.  Sodankylä-

ryhmän kivet koostuvat kvartsiiteista, kiilleliuskeista ja mafisista laavoista. Savukoski-

ryhmän  kivet  koostuvat  hienorakeisista  metasedimenteistä,  joiden  välistä  löytyy 

emäksisiä tuffeja ja laavoja.  Metasedimenttien päältä  löytyy primitiivisiä vulkaanisia 

kiviä, jotka ovat kemiallisesti komatiittisia ja pikriittisiä (Hanski ym. 2005) 

Maaperä

Alue  on  moreenipeitteinen,  lukuun  ottamatta  korkeimpia  kohtia.  Moreenin  paksuus 

vaihtelee 1–40  metriä, ja rapakalliota tavataan yleisesti. Paksumman peitteen alueella 

on  havaittu  kaksi  moreenipatjaa,  II  ja  III  Hirvaksen  (1991)  luokituksen  mukaan. 

Päällimmäisenä  kerroksena  on  jäätikön  vetäytymisvaiheen  huuhtoutunutta  soraa  ja 

lohkareikkoa (Keinänen ym. 2007). Kahdeksan kilometrin päässä Roivaisessa tehdyssä 

tutkimuksessa on molempien moreenipatjojen suuntaus todettu olevat itä–koilliseen ja 

kuljetusmatkojen olevan matalan moreenipeitteen (1-3 m) alueella vain 50–100 metriä 
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ja paksumman moreenipeitteen (>10 m) alueella jopa kaksi kilometriä  (Härkönen ja 

Pulkkinen 1981). 

Kuva 5: Ruosselän tutkimuslinja, taustalla peruskartta ja kallioperäkartta
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4.4. Siiselkä

Alueella  on  tehty  jonkin  verran  maastotutkimuksia  moreenin  korkeiden 

nikkelipitoisuuksien  johdosta  ja  lähetetty  joitakin  mineralisoituneita  palanäytteitä 

analysoitavaksi (Korhonen 1977).

Kallio

Kohteessa  on  kallioperäkartassa  peridotiittijuoni,  joka  halkoo  suurempaa 

tonaliittiyksikköä  (Kuva  6),  joka  on  kallioperäkartassa  Soasjoki-granodioriitti. 

Lähistöllä  on  myös  Savukoski-ryhmän  Sattasvaara-muodostuman  komatiitteja. 

Geofysiikan kartassa on myös huomattava anomalia, jonka yli tutkimuslinja on vedetty. 

(digiKP)

Maaperä

Tutkimuskohde  on  pieni  kumpu  suoalueiden  ympäröimänä.  Kohde  sijoittuu 

viimeisimmän jäätiköitymisvaiheen jäänjakaja-alueelle,  jolloin kuljetusmatka on ollut 

lyhyt. Jäätikön liikesuunta on ollut pääasiassa itään tai itä–koilliseen. Alueella on myös 

havaintoja moreenipatja III:sta, jonka kerrostaneen jäätiköitymisen liikesuunta on ollut 

kaakkoon. Alueelta on myös löytynyt moreenipatjojen välisiä turvekerrostumia, jotka 

viittaavat  Veiksel-jäätiköitymisen  interstadiaaleihin.  (Hirvas  1977)  Läheisessä 

Poksaselässä  on  tutkittu  moreenin  magnetiittipitoisuutta,  jossa  todettiin  jäätikön 

kuljetussuunnan olleen itä–koilliseen  (Pulkkinen 1977).
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Kuva 6: Siiselän tutkimuslinja, taustalla peruskartta ja kallioperäkartta
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4.5. Vuontisjärvi

Tutkimusalue sijaitsee Enontekiön kunnassa, Käsivarren alueen keskiosassa. Länsirajaa 

myöten  kulkevasta  Tie  21:stä  lähtee  alueelle  kulkeva  Kalkkoaivintie,  joka  on  sodan 

aikaan  saksalaisten  rakentama.  Alue  on  pääosin  puutonta  tunturipaljakka  lukuun 

ottamatta  tunturien  välisissä  laaksoissa  kasvavaa  tunturikoivua.  Tutkimus  on  osa 

Käsivarren alueen mineraalipotentiaalin arviointia (Konnunaho ym. 2013).

Kallio 

Käsivarren keskiosan alueella on 2.9-2.8 Ga-ikäinen liuskekivivyöhyke, jota leikkaavat 

2.7  Ga-ikäiset  granitoidit.  Lisäksi  alueella  on  Keski-Lapin  vihreäkivivyöhykkeeseen 

kuuluva  vihreäkiviyksikkö, Pohjois-Ruotsin  läpi  kulkeva  Karesuando–Arjeplog-

deformaatiovyöhyke on alueen tärkein rakenteellinen yksikkö. Tutkimusalueen tärkein 

osa on Lätäsenon vihreäkivivyöhyke, joka alkaa Suomen puolella Markkinan kohdalta 

ja  kaartuu  Kalkkoaivin  suuntaan.  (Konnunaho  ym.  2013)  Tutkimuslinjojen  alueella 

kivilajeina ovat Lätäseno-ryhmän, Palovaara-muodostuman kvartsiitti  ja Maunuvaara-

muodostuman mafinen tuffi; Rommaeno-kompleksin granodioriitti ja serisiittikvartsiitti; 

sekä albiittidiabaasit (Kuva 7). (digiKP)

Maaperä

Tutkimusalueella on havaittu varmuudella vain Hirvaksen (1991) luokituksen mukaiset 

moreenipatjat  I  ja  II.  Moreenipatja  I  on  pääosin  harmaata  ja  rakenteetonta 

ablaatiomoreenia, josta hienoaines on huuhtoutunut pois. Moreenipatja II on heikosti 

lamellirakenteista  tai  rakenteetonta.  Moreenipatjojen  suuntaus  on  pääasiassa  etelästä 

pohjoiseen,  mutta  paikallista  vaihtelua  on  havaittu  runsaasti  johtuen alueen korkean 

reliefin  aiheuttamasta  suuntausvaikutuksesta  ohuelle  ja  etenemisvaiheessa  olleelle 

jäätikölle.  Tunturialueen laaksot ovat olleet voimakkaan kulutuksen kohteena,  jolloin 

vanhemmat kerrokset ovat kuluneet pois ja kerrostuneet uudelleen. Laaksoissa maapeite 

on huomattavasti paksumpi kuin korkeammilla alueilla. (Konnunaho ym. 2013)
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Kuva 7: Vuontisjärventutkimusalue ja tutkimuslinjat, taustalla peruskartta ja 
kallioperäkartta
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5. Tutkimusmenetelmät

5.1. Näytteenotto

Näytteenotto suoritettiin kesällä 2008 MMI-näytteenoton testauksen yhteydessä neljässä 

kohteessa.  Näytteet  kaivettiin  lapiolla  moreenin  C-horisontista,  keskimäärin  70  cm 

syvyydestä  (Kuva  8).  Näytekoko  oli  minimissään  puoli  kiloa.  Näytteet  kerättiin 

muovipusseihin ja siirrettiin GTK:n varastoon jatkokäsittelyä varten.

Kuva 8: Näytteenottoa Vuontisjärven alueella. Kuva P. Sarala
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5.2. Näytteenkäsittely

Kerätyt näytteet käsiteltiin GTK:n Pohjois-Suomen yksikön tiloissa. XRF-analysointia 

varten  kehitettiin  näytteiden  mittaus-  ja  säilytysmenetelmä  hyödyntäen 

kairasydänlaatikoita (kuva 9). Vakiokokoisen (koko 100 x 45 cm ja uraleveys 50 mm) 

kairasydänlaatikon  urissa  näytteet  erotettiin  toisistaan  puisilla  välipalikoilla.  Kunkin 

näytteen  pituus  laatikossa  on  keskimäärin  10  cm  (kuva  10).  Kairasydänlaatikoiden 

käyttö  näytteiden  käsittelyssä  sai  alkunsa  Mine  On-Line  Service  Scanmobile® 

-laitteiston tarpeista. Laatikoihin on yksittäisten näytteiden lisäksi mahdollista sijoittaa 

myös  jatkuvia  näytteitä,  ja  saada  aikaan  jatkuva  profiili  esimerkiksi  tutkimusojasta. 

Laatikot  säilytetään  laatikoissa  kairasydänvarastossa,  ja  ne  on  sieltä  helppo  ottaa 

tarvittaessa uudelleen tutkittaviksi. (Sarala 2009) 

Kannettavan  Innov-X  Delta  6000  -XRF-laitteen  analyysit  tehtiin  samoista 

kairasydänlaatikoissa  olevista  näytteistä.  Tässä  vaiheessa  laatikoiden  ympärille 

kiedottiin  ohut  pakkausmuovikalvo  suojaamaan  näytteitä  ja  XRF-laitetta  sekä 

pienentämään kontaminaatiota.  Laboratorio-XRF-analyysiä varten loppuosa näytteistä 

seulottiin <0,06 mm raekokoon. Seulotut näytteet työstettiin Oulun yliopiston geologian 

laitoksella XRF-napeiksi, jotka voitiin analysoida yliopiston elektronioptiikan laitoksen 

XRF-analysaattorilla. Laitteen valmistaja on Bruker Analytical X-ray Systems GmbH ja 

malli on S4 Pioneer. Laitteessa on Max. 3 kW Rh- röntgenputki. Detektoreina toimivat 

tuikeilmaisin ja kaasutäytteinen ilmaisin. Analyysikristalleina on OVO-55 (Multilayer 

W/Si) alkuaineille F, Na ja Mg, PET (Pentaerythrit) alkuaineille Al, Si, P, S ja Cl ja 

LIF200  (Lithiumfluoride)  alkuaineille  kaliumista  uraaniin.(Palmu  2014)  Jatkossa 

käytetään termiä Lab XRF.
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Kuva 9: Näytteet sijoitetaan kairasydänlaatikoiden uriin. Kuva P. Sarala

Kuva 10: Näytteet kairasydänlaatikoissa valmiina analyysiin. Kuva P. Sarala
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5.3. Analytiikka

5.3.1 Mine On-Line Service Scanmobile®

Mine  On-Line  Service  (MOLS)  Scanmobile®  on  pakettiautoon  rakennettu  XRF-

analyysilaboratorio (kuva 11, 12). Laitteessa on matalaenerginen, 30 kW röntgenputki, 

josta  saadaan  aikaan  analyysissä  tarvittava  säteily.  Näytteestä  saatava  fluoresenssi 

havaitaan detektorilla,  jonka tuottamasta  spektristä  voidaan laskea tulokset.  Laite  on 

suunniteltu  kairasydänten  analysointiin  suoraan  kairasydänlaatikoissa. 

Kairasydänlaatikot  liikkuvat  mittausyksikön  alla  pituussuunnassa  ja  mittausyksikkö 

liikkuu sivuttain laatikon lokeroiden välillä. Jatkossa käytettään termiä MOLS XRF.

Mittausaluetta voidaan säätää vapaasti  halutun tarkkuuden saavuttamiseksi ja yhdelle 

näytteelle  voidaan  suorittaa  useita  päällekkäisiä  mittauksia.  Mittausaika  on  vapaasti 

säädettävissä. Eri alkuaineiden pitoisuudet selviävät jo muutamissa sekunneissa, mutta 

mittausajan  pidennys  parantaa  analyysin  tarkkuutta  ja  auttaa  havaitsemaan  lähellä 

määritysrajaa olevia pitoisuuksia.

Analyysitulokset  muunnetaan  taulukkomuotoon  ja  ne  ladataan  internet-palvelimelle, 

josta  ne  ovat  verkkoyhteyden  kautta  ladattavissa  ja  tutkittavissa.  Näytelaatikoista 

otetaan myös valokuvat mittauksen aikana ja sisällytetään raporttiin.
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Kuva 11: Mine On-Line Service Scanmobile®. Kuva I. Auranen

Kuva 12: Mine On-Line Service Scanmobile® laboratorio. Kuva P. Sarala
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5.3.2 Innov-X Delta 6000

Olympuksen InnovX Delta 6000 on käsikäyttöinen, kannettava XRF-analysaattori (kuva 

13).  Laitteessa  on  4W  röntgenputki  ja  se  käyttää  200  μA (max)  virtaa.  Laitteen 

analyysiskaala kattaa alkuaineet magnesiumista, järjestysluku 12, uraaniin, järjestysluku 

92, käyttömoodista ja laitteen ohjelmistosta riippuen. Laitteeseen on saatavilla useita eri 

käyttömoodeja käyttäjän tarpeiden mukaan. Alloy mode -tilaa käytetään metallien ja 

metalliseosten  tunnistamiseen.  Alkuaineskaala  on  titaanista  antimoniin  ja  mitattua 

spektriä  verrataan  tunnettuihin  vertailunäytteisiin,  mistä  saadaan  tunnistettua 

analysoitava  näyte.  Mining  mode  -tilaa  voidaan  käyttää  muun  muassa  kaivoksilla 

malmirajojen  tunnistamiseen  tai  soijanäytteiden  analysointiin.  Tulokset  saadaan 

prosentteina, ja moodi soveltuu parhaiten yli 0,5% pitoisuuksien mittaukseen. Soil mode 

-tila,  jota  tässä  tutkimuksessa  käytettiin,   soveltuu  useiden  alkuaineiden  pientenkin 

pitoisuuksien  mittaukseen.  Compton  normalisaatio  -algoritmi  mahdollistaa  matalat 

määritysrajat.  Powershot  beam  mode,  soil  mode  -tilassa  on  käytössä  kolme 

analyysisädettä,  jotka  soveltuvat  eri  alkuaineille:  raskaille-,  kevyille-  ja 

siirtymäalkuaineille (kuva 14). Analyysisäteiden mittausajat on helposti muokattavissa 

oletusarvoista  pidemmiksi  tarkkuuden  parantamiseksi  tai  lyhyemmiksi  työskentelyn 

nopeuttamiseksi.  Yhden  näytteen  peräkkäisistä  mittauksista  voi  saada  yksittäisten 

analyysien  lisäksi  myös  yhdistetyn  keskiarvotuloksen.  Yhden  mittauksen  pinta-alan 

halkaisija on 10 mm. Muovipussin läpi tehtävässä analyysissä Cr-, V- ja Ba-pitoisuudet 

vaimentuvat  20–30%.  Analyysitulokset  muunnetaan  laitteen  omassa  ohjelmistossa 

taulukkomuotoon. Excel-ohjelmalla luettava taulukko voidaan siirtää laitteesta suoraan 

tietokoneelle jatkokäsittelyä varten. (User Manual) Jatkossa käytetään termiä InnovX 

XRF.
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Kuva 13: Näytteiden analysointia InnovX XRF laitteella. Kuva M. Mäkikyrö

Kuva 14: InnovX XRF soil moodin eri säteiden 
analysoitavat alkuaineet
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5.3.3 Kuningasvesi + ICP-AES

Maaperänäytteiden analysointi suoritetaan kuivatuille ja <0,06 mm fraktioon seulotuille 

näytteille.  Joissain  tapauksissa  kokonäyte  voidaan  murskata.  Kuningasvesiliuotus  on 

niinsanottu osittaisuutto, jossa happoon liukenevat muun muassa karbonaatit, kiisut ja 

fosfaatit.  Oksidit  liukenevat  kuningasveteen  vain osittain  ja  silikaatit  hyvin  niukasti. 

Kuningasvesiliuotus  on  edullisempi  ja  nopeampi  kuin  kokonaisliuotus,  se  korostaa 

paremmin  liukenevien  materiaalien  osuutta  ja  tuo  ne  paremmin  esiin  tuloksissa. 

(Koljonen 1992)  Jatkossa käytetään termiä ICP.

ICP-AES eli induktiivisesti kytketty plasma-atomiemissiospektrometrianalyysi on yksi 

käytetyimpiä  analyysimenetelmiä  alkuaineiden  määrityksessä.  Nestemäinen  näyte 

ruiskutetaan plasmaan, jossa se nopeasti höyrystyy plasman lämpötilan ollessa 10 000K. 

Alkuaineet vapautuvat yksittäisiksi vapaiksi atomeiksi. Atomit joutuvat virittyneeseen 

tilaan, josta vapautuminen tuottaa kullekin alkuaineelle tyypillisen emission. Emission 

aallonpituudet  analysoidaan,  minkä  perusteella  tunnistetaan  alkuaineet  ja 

emissiofotonien määrä kertoo niiden pitoisuuden.  (Hou 2000)

5.4 Laadun ja luotettavuuden arviointi/määrittäminen

Mine On-Line Service Scanmobile® XRF-analysaattorilla tutkituista näytteistä otettiin 

joka viides näyte tutkittavaksi myös muilla menetelmillä. Näistä 36 näytteestä on tehty 

vertailu kaikkien Mine On-Line Servicen mittaamien alkuaineiden pitoisuuksien osalta.

Vuontisjärven alueen näytteistä kaikista on tehty sekä ICP- ja MOLS XRF-analyysit. 

MOLS  XRF-analyysiin  valikoitiin  alkuaineet  laskemalla  laboratorioanalyysien 

perusteella  kalibrointimallit.  41  alkuaineelle  laskettiin  mallit,  joista  15  todettiin 

käyttökelpoisiksi:  Al,  Ca,  Co,  Cu,  Fe,  In,  Mg,  Mn,  Ni,  P,  Rb,  Sc,  Ti,  V,  ja  Zn.  

Kalibroinnissa  käytettiin  aiemmin  alueelta  kerättyä  ja  analysoitua  MR-geokemian 

aineistoa,  joka  oli  vuoden  2006  Petäjäselän  alueen  <0,06  mm  moreenin  seulottua 

fraktiota ja josta oli tehty ICP-analyysit. InnovX XRF -laitteella analysoitiin yksi näyte 
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kolmesta  eri  pisteestä,  ja  näistä  analyysituloksista  laitteen  ohjelmisto  muodosti 

automaattisesti  keskiarvotuloksen.  Laite  myös  ilmoittaa  itse  jos  kalibroinnille  on 

tarvetta,  jolloin  kalibrointi  suoritetaan  laitteen  mukana  tulevan  kalibrointinäytteen 

avulla.
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6. Tulokset

6.1. Kohteet

Näytteitä otettiin neljässä kohteessa, Vuontisjärvellä, Kakslauttasessa ja Vuomaselässä, 

Ruosselässä  sekä  Siiselässä.  Vuontisjärven  kohteen  näytteistä  tehtiin  MOLS  XRF- 

analyysin  lisäksi  ICP-analyysi.  Muiden  kohteiden  näytteistä  MOLS  XRF-analyysin 

lisäksi otettiin noin joka viidennestä näytteestä myös Lab XRF-, InnovX XRF- ja ICP-

analyysit.  Kaikki  näytedata  on tallennettu GTK:n tietokantaan ja on saatavilla  sieltä 

tarpeen mukaan.

6.1.1 Vuontisjärvi

Vuontisjärvellä  menetelmätestaus  ja  näytteenotto  liittyivät  Ni-Cu-potentiaalin 

arviointiin.  Tuloksia  on  tarkasteltu  näiden  alkuaineiden  esiintymisen  lisäksi  myös 

magnesiumin osalta indikaattorina emäksisisille kiville ja esimerkkinä pääalkuaineiden 

analyysistä  mobiileilla  XRF.menetelmillä.  Vuontisjärven  tutkimusalueen  näytteistä 

tehtiin MOLS XRF-menetelmän lisäksi ICP-analyysit.  Taulukossa 1 esitetään MOLS 

XRF-analyysissä  tutkittujen  alkuaineiden  tilastollisia  tunnuslukuja  ICP-analyysin 

rinnalla.  MOLS  XRF-laiteessa  käytettiin  aiempia  moreeninn  hienoaineksen  ICP-

analyysitulosten  pohjalta  tehtyjä  kalibrointiasetuksia,  joten  tulosten  pitäisi  olla 

vertailukelpoisia. Taulukosta 1 nähdään kuitenkin, että tasoissa on jonkin verran eroja 

osittaisuuton (ICP) ja totaalianalyysin (XRF) välillä. Joillain alkuaineilla  MOLS XRF:n 

tasot ovat johdonmukaisesti korkeampi kuin ICP, kuten: Fe, Co, Mn, Ti ja V. 

Pallokartoissa ei näy selkeitä rajoja kivilajien välillä. Moreenin kuljetusmatkan arviointi 

on  hieman  vaikeaa,  koska  jäätikön  liikesuunta  on  pohjoiseen  (sama  kuin  vallitseva 

kivilajien kulkusuunta) ja maapeite on paksu. Alueen moreenigeokemiallisen provinssin 

alkuineiden mediaanipitoisuudet ovat alkuaineilla: Cu, 15ppm, Ni, 29ppm ja Mg 1,4% 

(Koljonen, 1992).
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Taulukko 1: Vuontisjärven tutkimusalueen näytteiden tilastollisia tunnuslukuja

Vuontisjärvi MOLS- ja ICP-analyysien tilastollisia tunnuslukuja 
MIN MAX AVG MED STDEV

Al % MOLS 0,90 2,87 1,72 1,74 0,45
1,11 4,56 2,08 1,97 0,67

Ca % MOLS 0,04 0,68 0,21 0,21 0,10
Ca % ICP 0,05 0,52 0,33 0,35 0,12

Co ppm MOLS 6 37 16 15 6
Co ppm ICP 5 33 16 15 7

Cu ppm MOLS 15 67 30 29 10
Cu ppm ICP 6 104 43 42 21

Fe % MOLS 2,57 6,90 3,35 2,94 0,95
Fe % ICP 1,38 5,13 2,75 2,60 0,89

In ppm MOLS 0,02 0,07 0,03 0,02 0,01
In ppm ICP 0,00 0,03 0,00 0,00 0,01

Mg % MOLS 0,17 1,46 0,60 0,56 0,29
0,45 7,05 1,27 1,08 0,94

Mn ppm MOLS 371 1535 585 525 227
Mn ppm ICP 106 524 267 246 94

Ni ppm MOLS 11 73 28 26 13
Ni ppm ICP 16 191 78 67 53

P ppm MOLS 249 825 384 364 96
P ppm ICP 236 912 629 663 169

Rb ppm MOLS 4 10 7 7 1
Rb ppm ICP 11 146 34 27 22

Sc ppm MOLS 7 18 9 8 2
Sc ppm ICP 2 10 4 4 1

Ti ppm MOLS 30 3358 1585 1684 757
Ti ppm ICP 517 3150 1513 1420 485

V ppm MOLS 37 354 92 75 54
V ppm ICP 30 121 54 48 18

Zn ppm MOLS 33 95 44 39 13
Zn ppm ICP 12 180 51 45 33

Al % ICP

Mg % ICP



35

Kuva 16: Kupari Vuontisjärven tutkimusalueella MOLS XRF- ja ICP-
menetelmillä
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Kuva 18: Nikkeli Vuontisjärven tutkimusalueella MOLS XRF- ja ICP-
menetelmillä
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Kuva 20: Magnesium Vuontisjärven tutkimusalueella MOLS XRF- ja ICP-
menetelmillä
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6.1.2 Kakslauttanen ja Vuomaselkä

Näytelinjat liittyvät alueelta löytyneen Cu-Au-pitoiseen juonen tutkimuksiin (Sarapää 

ym.,  2008) Kakslauttasen tutkimuskohteessa Pallokarttoihin valituilla alkuaineilla Ni, 

Cu ja Ca on hyvä korrelaatio MOLS XRF- ja ICP-menetelmien kesken. Kartoissa näkyy 

metallien kohonneet pitoisuudet lyhyen matkaa jäätikön liikesuuntaan (kuva 21, 22), 

koilliseen, kartassa näkyvän kivilajiyksikön ja magneettisen anomalian yli.  Kalsiumin 

kohdalla  voi  havaita  pientä  kaninkorva-anomaliaefektiä  (rabbitear  anomaly) 

magneettisen anomalian ja kivilajiyksikön sivuilla  jäätikön liikesuuntaan liikkuneena 

(kuva 23). Kakslauttasen ja Vuomaselän aineistot on käsitelty yhtenä kokonaisuutena 

alueiden  samanlaisen  geologian  vuoksi,  vaikka  pohjoisimman  ja  eteläisimmän 

näytelinjan ero on noin 10 km.

Kuva 21: Kupari MOLS XRF-menetelmällä Kakslauttasessa. Taustalla 200k 
kallioperäkartta ja magneettinen geofysiikka.
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Kuva 22: Nikkeli MOLS XRF-menetelmällä Kakslauttasessa. Taustalla 200k 
kallioperäkartta ja magneettinen geofysiikka.

Kuva 23: Kalsium MOLS XRF-menetelmällä Kakslauttasessa. Taustalla 200k 
kallioperäkartta ja magneettinen geofysiikka.
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6.1.3 Ruosselkä

Ruosselän näytelinja liittyy alueen kultatutkimuksiin ja linja ylittää luode-

kakkosuuntaisen magneettisen anomalian. Ruosselän näytteissä metallien kohdalla 

ultramafiitin ja kiilleliuskeen kivilajikontakti tulee selkeästi näkyville erityisesti Cu- ja 

Ni-pitoisuuksien tasoerona kivilajien välillä.(Kuva 24, 25) Kalsiumin pitoisuuksissa voi 

havaita pientä kaninkorva-anomaliaefektiä magneettisen rakenteen molemmin puolin. 

(Kuva 25)Jäätikön liikesuunta on ollut itä-koilliseen.

Kuva 24: Kupari MOLS XRF-menetelmällä Ruosselässä. Taustalla 200k 
kallioperäkartta ja magneettinen geofysiikka.
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Kuva 26: Kalsium MOLS XRF-menetelmällä Ruosselässä. Taustalla 200k 
kallioperäkartta ja magneettinen geofysiikka.

Kuva 25: Nikkeli MOLS XRF-menetelmällä Ruosselässä. Taustalla 200k 
kallioperäkartta ja magneettinen geofysiikka.
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6.1.4 Siiselkä

Pallokartoissa  näkyy  kaikilla  kolmella  valitulla  alkuaineella  lievästi  koholla  olevia 

pitoisuuksia magneettisen anomalian ja peridotiittijuonen itäpuolella merkkinä jäätikön 

lyhyestä  kuljetustoiminnasta  (jäätikön liikesuunta koilliseen).  Jäätikön liikesuunta on 

ollut  lähes  samansuuntainen  peridotiittijuonen  lounaisosan  kanssa.  Pitoisuudet  eivät 

poikkea suuresti tausta-arvoista. (vrt. Koljonen 1992)

Kuva 27: Kupari MOLS XRF-menetelmällä Siiselässä Taustalla 200k 
kallioperäkartta ja magneettinen geofysiikka.
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Kuva 28: Nikkeli MOLS XRF-menetelmällä Siiselässä Taustalla 200k 
kallioperäkartta ja magneettinen geofysiikka.

Kuva 29: Kalsium MOLS XRF-menetelmällä Siiselässä Taustalla 200k 
kallioperäkartta ja magneettinen geofysiikka.
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6.2. Alkuainekohtaiset tulokset ja niiden tarkastelu

Al, Alumiini

Alumiinin  järjestysluku  on  13  ja  sen  Kα-viivan  energia  on  1,486  keV,  joten  se 

alkuaineiden  jaksollisen  järjestelmän  ensimmäisiä  alkuaineita,  jotka  ovat  XRF-

menetelmillä  havaittavissa. Labra-XRF-  ja  ICP-analyysien  välillä  on  huomattava 

pitoisuuksien tasoero (kuva 30), mutta Pearsonin korrelaatiokerroin (r) 0,703 osoittaa 

että analyysitulosten välillä on selvä positiivinen lineaarinen korrelaatio. MOLS XRF- 

ja ICP-analyysien välinen r on 0,408 ja MOLS XRF- ja Labra-XRF-analyysien välinen r 

on 0,392, mitkä ovat heikompia korrelaatioita (Taulukko 2). Alumiini ei kuulu InnovX 

Delta  6000  -laitteen  analysoitavien  alkuaineiden  listaan  Soil  mode  -tilassa. 

Geokemiallisen provinssin alumiinin pitoisuuden mediaani  moreenin hienoaineksessa 

on  7.8-7.9  % (Koljonen  1992),  joten  näytteiden  pitoisuudet  ovat  alueen  keskiarvoa 

korkeampia. 

Alumiini  ei  kuulunut  analysoitavien  alkuaineiden  joukkoon  tässä  tutkimuksessa 

käytetyssä  Innov-X  Delta  XRF-laitteen  soil  mode  -tilassa.  Alumiinin  alhainen 

järjestysluku  (13)  alkuainetaulukossa  kasvattaa  havaitsemisen  haasteellisuutta  XRF-

menetelmillä. MOLS analyysin korrelaatio on heikko lähes kaikissa näytteissä.

Kuva 30: Alumiinin pitoisuudet eri menetelmillä
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As, arseeni

Arseenin  järjestysluku  on  33  ja  sen  Kα-viivan  energia  on  10,542  keV,  joten  se  on 

helposti  havaittavissa  XRF-menetelmillä.  Arseeni  ei  kuulunut  MOLS-analyysissä 

tutkittujen alkuaineiden joukkoon. Arseenin pitoisuus ylittää määritysrajan seitsemässä 

näytteessä  36:sta.  Innovx XRF-  ja  ICP-analyysien  kohdalla  pitoisuudet  nousevat  yli 

määritysrajan  neljässä  samassa  näytteessä  (kuva  31).  Näytenumero  18  kohdalla 

määritysraja  ylittyy  kolmella  menetelmällä.  Geokemiallisen  provinssin  arseenin 

pitoisuuden  mediaani  moreenin  hienoaineksessa  on  1.3ppm(Koljonen  1992),  joten 

määritysrajan ylittäneissä näytepisteissä pitoisuudet ovat anomaalisia.

Arseenin esiintyminen maaperässä on harvinaisempaa ja pitoisuudet ovat pieniä, joten 

alkuaineen havaitseminen riippuu mittalaitteiden resoluutiosta. Kohonneet pitoisuudet 

heikolla resoluutiolla ovat selkeästi merkki jatkotutkimuksen tarpeesta.

Taulukko 2: Alumiinin korrelaatikertoimet

Al Pearson Correlation
MOLS_XRF ICP_OES Lab_XRF

MOLS_XRF 1
ICP_OES 0,408 1
Lab_XRF 0,392 0,703 1

Kuva 31: Arseenin pitoisuudet eri menetelmillä
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Ca, kalsium

Kalsiumin järjestysluku on 20 ja sen Kα-viivan energia on 1,486 keV, joten  se on hyvin 

määritettävissä XRF-menetelmillä. Laboratorio-XRF- ja ICP-analyysien välillä on pieni 

tasoero  ja  r  0,612 eli  positiivinen lineaarinen korrelaatio.  MOLS-  ja  InnovX Delta-

analyysien  taso  on  huomattavasti  matalampi  (kuva 32).  Korrelaatiot  ovat  tasoerosta 

huolimatta  erittäin  hyviä  (taulukko  3).  Geokemiallisen  provinssin  moreenin 

hienoaineksen kalsiumin keskipitoisuus on 2.2-2.4% (Koljonen 1992).

Vertailunäytteissä näkyy suuri ero osittaisuuton ja laboratorio-XRF-analyysien välillä, 

mikä todennäköisesti johtuu kalsiumin vajaasta liukenemisesta kuningasveteen. Innov-

X Deltan tulokset korreloivat todella hyvin laboratorio XRF- tulosten kanssa (kuva 32) 

ja tasoero näiden menetelmien välillä on selitettävissä fysikaalisilla matriisiefekteillä. 

MOLS-analyysien  matalaa  tasoa  voidaan  selittää  laitteiston  ennakkokalibroinnilla 

osittaisuuttoanalyysin tulosten kanssa.

Taulukko 3: Kalsiumin korrelaatiokertoimet

Ca Pearson Correlation
InnovX_XRF MOLS_XRF ICP_OES Lab_XRF

InnovX_XRF 1
MOLS_XRF 0,801 1
ICP_OES 0,951 0,708 1
Lab_XRF 0,612 0,476 0,603 1

Kuva 32: Kalsiumin pitoisuudet eri menetelmillä
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Co, koboltti

Koboltin järjestysluku on 20 ja sen Kα-viivan energia on 6,292 keV, joten  se on hyvin 

määritettävissä  XRF-menetelmillä.  MOLS-analyysin  ja  ICP-analyysin  välinen  r  on 

0,227  (taulukko  4).  Kuvaajassa  InnovX ja  MOLS käyrät  ovat  hyvin  samankaltaiset 

mutta  niiden  välillä  on  pieni  tasoero  (kuva  33),  joka  on  selitettävissä  fysikaalisilla 

matriisiefekteillä.  Koboltin  osalta   Laboratorio  XRF  analyysissä  ei  ole  tulosta. 

Geokemiallisen provinssin moreenin hienoaineksen koboltin keskipitoisuus on 15 

ppm (Koljonen 1992).

XRF-menetelmien  kesken  on  nähtävissä  suhteellisen  hyvä  korrelaatio,  kun  taas 

osittaisuuttoanalyysi antaa joissain kohdin poikkeavia tuloksia. 

Kuva 33: Koboltin pitoisuudet eri menetelmillä

Taulukko 4: Koboltin 
korrelaatiokerroin

Co Pearson Correlation
MOLS_XRF ICP_OES

MOLS_XRF 1
ICP_OES 0,277 1
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Cu, kupari

Kuparin järjestysluku on 29 ja sen Kα-viivan energia on 8,040 keV, joten  se on hyvin 

määritettävissä  XRF-menetelmillä.  InnovX-analyysi  korreloi  hyvin  ICP-analyysin,  r 

0,680, ja Lab XRF-analyysin, r 0,556, tulosten kanssa. MOLS-analyysi korreloi hieman 

heikommin  ICP-  analyysin  r  0,288  ja  Lab  XRF-analyysin,  r  0,219,  kanssa.  Paras 

korrelaatio on ICP- ja Lab XRF-analyysien kesken, r 0,697. (taulukko 5) Pitoisuuksien 

taso  on  kuvaajan  (kuva 34)  perusteella  samaa luokkaa  eri  menetelmillä.  Kuvaajasta 

näkyy  myös  runsasta  hajontaa  eri  menetelmien  välillä  joissain  näytepisteissä. 

Geokemiallisen provinssin moreenin hienoaineksen kuparin keskipitoisuus on 21 ppm 

(Koljonen 1992).

Vertailukaaviossa on nähtävissä kohtuullisen hyvä korrelaatio eri menetelmien välillä, 

joten kupari on helposti määritettävissä eri menetelmillä

Kuva 34: Kuparin pitoisuudet eri menetelmillä

Taulukko 5: Kuparin korrelaatiokertoimet

Cu Pearson Correlation
InnovX_XRF MOLS_XRF ICP_OES Lab_XRF

InnovX_XRF 1
MOLS_XRF 0,612 1
ICP_OES 0,68 0,228 1
Lab_XRF 0,556 0,219 0,697 1
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Cr, kromi

Kromin järjestysluku on 24 ja sen Kα-viivan energia on 5,414 keV, joten  se on hyvin 

määritettävissä  XRF-menetelmillä.  Kromi  ei  kuulu  MOLS-analyysin 

alkuainevalikoimaan.  Kuvaajassa (kuva 35)  InnovX- ja ICP-analyysien tulokset  ovat 

hyvin  lähellä  toisiaan.  Lab  XRF.analyysin  tulosten  taso  on  matalampi  kuin  muiden 

menetelmien.  Geokemiallisen  provinssin  moreenin  hienoaineksen  kromin 

keskipitoisuus on 150 ppm (Koljonen 1992). 

Kuva 35: Kromin pitoisuudet eri menetelmillä
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Fe, rauta

Raudan järjestysluku on 26 ja sen Kα-viivan energia on 6,403 keV, joten  se on hyvin 

määritettävissä XRF-menetelmillä. Raudan analyysitulosten korrelaatio, InnovX-Mols, r 

0,696, InnovX-ICP, 0,543, InnovX-Lab XRF, r 0,611, MOLS-ICP, r 0,714, MOLS-Lab 

XRF, r 0,658, ICP-Lab XRF, r 0,476. (taulukko 6) Eri menetelmien väliset korrelaatiot 

ovat hyviä ja pitoisuuksien tasot lähellä toisiaan (kuva 36). Geokemiallisen provinssin 

moreenin hienoaineksen raudan keskipitoisuus on 4,5% (Koljonen 1992). 

Raudan  analyysitulokset  korreloivat  suhteellisen  hyvin  keskenään.  Kartalla  raudan 

analyysitulokset  korreloituvat  hyvin  verrattaessa  ristiin  magneettista  geofysiikkaa  ja 

jäätikön  virtaussuuntaa.  Sama  toistuu  myös   magnesiumin,  mangaanin  ja  nikkelin 

kohdalla. Pitoisuudet ovat myös lähellä alueen moreenin keskipitoisuutta.

Kuva 36: Raudan pitoisuudet eri menetelmillä

Taulukko 6: Raudan korrelaatiokertoimet

Fe Pearson Correlation
InnovX_XRF MOLS_XRF ICP_OES Lab_XRF

InnovX_XRF 1
MOLS_XRF 0,696 1
ICP_OES 0,543 0,714 1
Lab_XRF 0,611 0,658 0,476 1
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K, kalium

Kaliumin järjestysluku on 19 ja sen Kα-viivan energia on 3,313 keV, joten sen määritys 

XRF-menetelmillä  on  haastavaa.  Kalium  ei  kuulu  MOLS  XRF  -analyysin 

alkuainevalikoimaan. InnovX XRF -analyysissä on nähtävissä valtava tasoero muihin 

menetelmiin verrattuna (kuva 37). Geokemiallisen provinssin moreenin hienoaineksen 

kaliumin keskipitoisuus on 1,5% (Koljonen 1992).

InnovX  XRF-analyysin  tulokset  vastaavat  alueen  moreenin  keskipitoisuuksia.  Suuri 

tasoero  ICP-analyysiin  verrattuna  johtuu  totaalianalyysin  ja  osittaisuuton  erosta, 

näytteen kaikki kalium ei liukene osittaisuutossa.

Kuva 37:  Kaliumin pitoisuudet eri menetelmillä
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Mg, magnesium

Magnesiumin järjestysluku on 12 ja  sen Kα-viivan energia  on  1,254 keV, joten  sen 

määritys XRF-menetelmillä on haastavaa. Magnesiumin analyysitulosten korrelaatio eri 

menetelmien välillä. MOLS-ICP, r 0,227, MOLS-Lab XRF, r -0,083 ja  ICP-Lab XRF, r 

0,486 (taulukko 7).  Lab XRF- analyysien taso on huomattavasi korkeampi kuin muilla 

menetelmillä  (kuva  24).  Magnesium  ei  kuulu  InnovX  Delta-laitteen  analysoitavien 

alkuaineiden  listaan  soil  mode  tilassa.  Geokemiallisen  provinssin  moreenin 

hienoaineksen magnesiumin keskipitoisuus on 1,7% (Koljonen 1992).

Vertailunäytteessä  tasoero  laboratorio-XRF-analyysissä  johtunee  siitä,  että 

osittaisliuotuksessa magnesiumia jää liukenematta. MOLS-analyysin, totaalianalyysi, ja 

ICP-analyysin,  osittaisuutto,  välinen  korrelaatio  on  kohtuullinen,  samanlainen  taso 

johtuu MOLS XRF-analyysin kalibroinnista ICP-analyysin mukaan. 

Kuva 38: Magnesiumin pitoisuudet eri menetelmillä

Taulukko 7: Magnesiumin korrelaatiokertoimet

Mg Pearson Correlation
MOLS_XRF ICP_OES Lab_XRF

MOLS_XRF 1
ICP_OES 0,227 1
Lab_XRF -0,087 0,486 1
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Mn, mangaani

Mangaanin järjestysluku on 25 ja  sen Kα-viivan energia  on  5,898 keV, joten se on 

helposti  määritettävissä  XRF-menetelmillä.  Mangaanin  analyysitulosten  korrelaatio. 

InnovX-Mols, r -0,042, InnovX-ICP, r 0,429, InnovX-Lab XRF, r 0,577, MOLS-ICP, r 

-0,165, MOLS-Lab XRF, r -0,483, ICP-Lab XRF, r 0,607 (taulukko 8). InnovX Delta- ja 

ICP-analyysien taso on hieman alhaisempi kuin Lab xrf ja MOLS-analyysien (kuva 25). 

Geokemiallisen  provinssin  moreenin  hienoaineksen  mangaanin  keskipitoisuus  on 

600ppm (Koljonen 1992). 

Mangaani liukenee osittaisuutossa kohtuullisesti, mutta vertailuaineistossa on nähtävissä 

pieni tasoero eri menetelmien välillä. Korrelaatio on kohtuullisen hyvä eri menetelmien, 

paitsi MOLS, välillä. InnovX XRF-analyysin matalampi taso voi johtua fysikaalisista 

matriisiefekteistä.

Kuva 39: Mangaanin pitoisuudet eri menetelmillä

Taulukko 8: Mangaanin korrelaatiokrtoimet

Mn Pearson Correlation
InnovX_XRF MOLS_XRF ICP_OES Lab_XRF

InnovX_XRF 1
MOLS_XRF -0,042 1
ICP_OES 0,429 -0,165 1
Lab_XRF 0,577 -0,438 0,607 1
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Ni, nikkeli

Nikkelin järjestysluku on 28 ja sen Kα-viivan energia on 7,477 keV, joten se on helposti 

määritettävissä  XRF-menetelmillä.  Nikkelin  analyysin  korrelaatiot.  InnovX-Mols,  r 

0,473, InnovX-ICP, r 0,621, InnovX-Lab XRF, r 0,757, MOLS-ICP, r 0,214, MOLS-Lab 

XRF, r 0,179, ICP-Lab XRF, r 0,662 (taulukko 9). Korrelaatiot ovat kauttaaltaan hyviä. 

MOLS-analyysissä  korkeimmat  pitoisuudet  eivät  kuitenkaan  korreloi.  InnovX  Delta 

analyysissä  nikkeli  on  ylittänyt  määritysrajan  vain  joissain  näytteissä  (kuva  40). 

Geokemiallisen provinssin moreenin hienoaineksen nikkelin keskipitoisuus on 63 ppm 

(Koljonen 1992). 

Innov-X Delta -laitteen analyyseissä nikkeli nousee esiin vain muutamissa näytteissä, 

kun näytteen pitoisuus on riittävän suuri laitteen resoluutioon nähden. MOLS-analyysin 

tuloksissa ei ole nähtävissä juurikaan vaihtelua, joten kalibrointia lienee syytä tarkistaa 

tai  pitoisuudet  ovat  liian  alhaisia  tunnistettavaksi.  Hyvät  korrelaatiot  kertovat  että 

nikkelin määritettävyys on hyvä eri menetelmillä. 

Kuva 40: Nikkelin pitoisuudet eri menetelmillä

Taulukko 9: Nikkelin korrelaatiokertoimet

Ni Pearson Correlation
InnovX_XRF MOLS_XRF ICP_OES Lab_XRF

InnovX_XRF 1
MOLS_XRF 0,473 1
ICP_OES 0,621 0,214 1
Lab_XRF 0,757 0,179 0,662 1
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P, fosfori

Fosforin  järjestysluku  on  15  ja  sen  Kα-viivan  energia  on  2,013  keV,  joten  sen 

määrittäminen on haastavaa  XRF-menetelmillä. Fosforin analyysitulosten korrelaatiot, 

MOLS-ICP, r -0,260, MOLS-Lab XRF, r -0,090, ICP-Lab XRF, r 0,664 (taulukko 10). 

Fosfori kuuluu analysoitaviin alkuaineisiin InnovX Delta laitteen soil moodissa, mutta 

määritysraja  ei  ole  ylittynyt  yhdessäkään  näytteessä.  ICP  ja  Lab  XRF  analyysit 

korreloivat  hyvin.  (kuva  27).  Geokemiallisen  provinssin  moreenin  hienoaineksen 

fosforin keskipitoisuus on 500 ppm (Koljonen 1992). 

InnovX Delta-  laitteen  analyysituloksissa  ei  fosfori  nouse  esiin  lainkaan  ja  MOLS- 

anlyysissa korrelaatio on heikko. 

Kuva 41: Fosforin pitoisuudet eri menetelmillä

Taulukko 10: Fosforin korrelaatiokertoimet

P Pearson Correlation
MOLS_XRF ICP_OES Lab_XRF

MOLS_XRF 1
ICP_OES -0,26 1
Lab_XRF -0,09 0,674 1
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Pb, lyijy

Lyijyn järjestysluku on 82 ja sen Kα-viivan energia on 74,869 keV ja Lα-viivan energia 

on 10,550 keV ,  joten sen määrittäminen on haastavaa  XRF-menetelmillä.  Lyijy ei 

kuulu  MOLS-analyysin  alkuainevalikoimaan.  Muiden  menetelmien  kohdalla 

pitoisuudet  ovat  lähellä  toisiaan  (kuva  22).  Lyijyn  asema  korkealla  jaksollisessa 

järjestelmässä tuottaa vaikeuksia XRF-analyyseissä ja  Lα-viiva tuottaa matriisiefektiä.

Kuva 42: Lyijyn pitoisuudet eri menetelmillä
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Rubidium

Rubidiumin  järjestysluku  on 37 ja  sen  Kα-viivan  energia  on  13,393 keV,  joten  sen 

määrittäminen  on  haastavaa  XRF-menetelmillä.  Rubidiumin  analyysitulosten 

korrelaatio,  MOLS-ICP,  r  0,011,  MOLS-Lab XRF,  r  -0,122,  ICP-Lab  XRF,  r  0,707 

(taulukko  11).  ICP  ja  Lab  XRF  korreloivat  hyvin.  Tasoero  on  huomattava  eri 

menetelmien  välillä.  MOLS-analyysin  tulokset  ovat  lähes  samat  joka  näytteessä  ja 

selkeästi alhaisemmat kuin muilla menetelmillä (kuva 28). Geokemiallisen provinssin 

moreenin hienoaineksen rubidiumin keskipitoisuus on 54 ppm (Koljonen 1992). 

Eri menetelmien välisissä tasoeroissa on nähtävissä totaalianalyysin ja osittaisuuton ero.

Kuva 43: Rubidiumin pitoisuudet eri menetelmillä

Taulukko 11: Rubidiumin korrelaatiokertoimet

Rb Pearson Correlation
MOLS_XRF ICP_OES Lab_XRF

MOLS_XRF 1
ICP_OES 0,011 1
Lab_XRF -0,122 0,707 1
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Sc, skandium

Skandiumin järjestysluku on 21 ja sen Kα-viivan energia on  4,090 keV, joten se on 

hyvin  määritettävissä  XRF-menetelmillä.  Skandiumin  analyysitulosten  korrelaatio, 

MOLS-ICP, r 0,266, MOLS-Lab XRF, r -0,220, ICP-Lab XRF, r 0,171 (taulukko 12). 

Lab XRF-tulosten taso on korkeampi kuin muilla menetelmillä (kuva 29). InnovX Delta 

laitteen soil mode tilassa ei analysoida skandiumia. Geokemiallisen provinssin moreenin 

hienoaineksen skandiumin keskipitoisuus on 21 ppm (Koljonen 1992). 

Kuva 44: Skandiumin pitoisuudet eri menetelmillä

Taulukko 12: Skandiumin korrelaatiokertoimet

Sc Pearson Correlation
MOLS_XRF ICP_OES Lab_XRF

MOLS_XRF 1
ICP_OES 0,266 1
Lab_XRF -0,22 0,171 1
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Sr, strontium

Strontiumin  järjestysluku  on 38 ja  sen  Kα-viivan  energia  on  14,163 keV,  joten  sen 

määrittäminen on haastavaa XRF-menetelmillä. ICP-analyysin taso on huomattavasti 

matalampi kuin XRF-menetelmillä (kuva 30). MOLS-analyysin alkuainevalikoimaan ei 

kuulunut strontiumia. Vertailusta voi nähdä ettei osittaisuutossa strontiumia ole liennut 

juuri lainkaan.

Kuva 45: Strontiumin pitoisuudet eri menetelmillä
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Ti, titaani

Titaanin järjestysluku on 22 ja sen Kα-viivan energia on 4,510 keV, joten se on hyvin 

määritettävissä  XRF-menetelmillä.  Titaanin  analyysien  korrelaatiot.  InnovX-Mols,  r 

0,448, InnovX-ICP, r 0,488, InnovX-Lab XRF, r 0,457, MOLS-ICP, r 0,204, MOLS-Lab 

XRF, r 0,417, ICP-Lab XRF, r 0,520 (taulukko 13). Lab XRF-analyysin taso on selvästi 

korkempi kuin muiden menetelmien. Myös InnovX Delta-analyysin taso on korkeampi 

kuin MOLS- ja ICP-analyyseillä (kuva 31).  Korrelaatiot eri menetelmien välillä ovat 

hyviä.  Geokemiallisen  provinssin  moreenin  hienoaineksen titaanin  keskipitoisuus  on 

5000 ppm (Koljonen 1992).  Tasoerot  eri  menetelmien välillä  selittyvät  fysikaalisilla 

matriisiefekteillä,  totaalianalyysin ja osittaisuuton eroilla ja MOLS XRF-menetelmän 

kalibroinnilla.

Kuva 46: Titaanin pitoisuudet eri menetelmillä

Taulukko 13: Titaanin korrelaatiokertoimet

Ti Pearson Correlation
InnovX_XRF MOLS_XRF ICP_OES Lab_XRF

InnovX_XRF 1
MOLS_XRF 0,448 1
ICP_OES 0,488 0,204 1
Lab_XRF 0,457 0,417 0,52 1
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V, vanadiini

Titaanin järjestysluku on 23 ja sen Kα-viivan energia on 4,952 keV, joten se on hyvin 

määritettävissä XRF-menetelmillä.  Vanadiinin analyysien korrelaatiot. InnovX-Mols, r 

0,170, InnovX-ICP, r 0,234, InnovX-Lab XRF, r -0,320, MOLS-ICP, r 0,198, MOLS-

Lab XRF, r 0,043, ICP-Lab XRF, r 0,213 (taulukko 14). Lab XRF-analyysin taso on 

muita  menetelmiä  korkeampi  (kuva  47).  Korrelaatiot  eri  menetemien  välillä  ovat 

kohtuullisia.  Geokemiallisen  provinssin  moreenin  hienoaineksen  vanadiinin 

keskipitoisuus on 130 ppm (Koljonen 1992).

Kuva 47: Vanadiinin pitoisuudet eri menetelmillä

Taulukko 14: Vanadiinin korrelaatiokertoimet

V Pearson Correlation
InnovX_XRF MOLS_XRF ICP_OES Lab_XRF

InnovX_XRF 1
MOLS_XRF 0,17 1
ICP_OES 0,234 0,198 1
Lab_XRF -0,32 0,043 0,213 1
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Zn, Sinkki

Sinkin järjestysluku on 30 ja sen Kα-viivan energia on  8,637 keV, joten se on hyvin 

määritettävissä  XRF-menetelmillä.  Sinkin  analyysien  korrelaatiot.  InnovX-Mols,  r 

0,653, InnovX-ICP, r 0,633, InnovX-Lab XRF, r 0,687, MOLS-ICP, r 0,579, MOLS-Lab 

XRF, r 0,682, ICP-Lab XRF, r 0,864 (taulukko 15). Korrelaatiot eri menetelmien välillä 

ovat  hyviä  (kuva  48).  Geokemiallisen  provinssin  moreenin  hienoaineksen  sinkin 

keskipitoisuus on 55 ppm (Koljonen 1992).

Kuva 48: Sinkin pitoisuudet eri menetelmillä

Taulukko 15: Sinkin korrelaatiokertoimet

Zn Pearson Correlation
InnovX_XRF MOLS_XRF ICP_OES Lab_XRF

InnovX_XRF 1
MOLS_XRF 0,653 1
ICP_OES 0,633 0,579 1
Lab_XRF 0,687 0,682 0,864 1



63

7. Pohdinta

Tutkimuksen tuloksista nähdään mobiilien XRF-menetelmien korkea käyttökelpoisuus 

maaperägeologisessa  malminetsinnässä.  InnovX  XRF-laitteen  analyysi  kattaa 

alkuaineita magnesiumista (12) ja rikistä (16) lyijyyn (82) ja uraaniin (92). Parhaiten 

kuitenkin  toimivat  jaksollisen  järjestelmän  neljännen  jakson  alkuaineet  (19-36) 

erityisesti siirtymämetallit. Nämä alkuaineet ovat havaittavissa jo pieninä pitoisuuksina 

ja ovat näinollet käyttökelpoisia malminetsinnän tarkoituksiin. Edellä mainitun joukon 

ulkopuolella  olevat  alkuaineet  ovat  myös  havaittavissa,  mutta  niiden  määritysrajat 

nousevat  niin  korkeiksi XRF-menetelmien resoluutioon nähden että  käyttökelpoisuus 

malminetsinnässä on heikompi. Usean alkuaineen kohdalla on nähtävissä pieni tasoero 

Labra  XRF-menetelmään  nähden,  joka  kertoo  erosta  näytteiden  käsittelyssä.  Labra 

XRF-näytteet  on  seulottu,  homogenisoitu  ja  puristettu  napiksi,  kun  InnovX-XRF-

analyysi  suoritettiin  käsittelemättömille  näytteille.  Tasoero vastaa hyvin fysikaalisten 

matriisiefektien aiheuttamaa eroa.

MOLS-XRF-laitteen  käyttökelpoisuus  tulee  esiin  joidenkin  alkuaineiden  kohdalla  ja 

analysoitavat  alkuaineet  tällä  menetelmällä  ovat  suhteellisen  hyvin  valittu. 

Kalibrointiaineiston  valinnalla  on  suuri  merkitys  saataviin  tuloksiin.  Tässä 

tutkimuksessa  kalibrointiaineistona  oli  saman  alueen  näytteistä  kuningasvesiuutosta 

tehdyt ICP-analyysit, jolloin osittaisuuton ja totaalianalyysin erot vääristävät tuloksia. 

Myös MOLS XRF-analyysit on suoritettu käsittelemättömistä näytteistä, joten vastaavat 

fysikaaliset matriisiefektit vaikuttavat myös näihin tuloksiin vaimentavasti.

Tasoeroista huolimatta on useiden alkuaineiden kohdalla nähtävissä samanlaiset trendit 

xy-kuvaajissa,  joten  XRF-menetelmien  käyttö  on  samanarvoisesti  käytettävissä 

malminetsintään.  Totaalianalyysinä  XRF  on  ICP-analyysiä  (osittaisuutto) 

käyttökelpoisempi  joidenkin  pääalkuaineiden  kohdalla  todellisen  pitoisuuden 

määrityksessä.  Tämä  mahdollistaa  aineistolle  monipuolisempia  sovelluksia  , 

muunmuassa rapautumis- ja muuttumisindeksien laskemisessa.
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Tutkimuksessa  näytteenottolinjat  on  tehty  malminetsinnällisesti  potentiaalisten 

rakenteiden yli,  mutta  linjat  ovat  useissa kohteissa liian lyhyitä,  jotta  saavutettaisiin 

riittävän hyvä kontrasti  ympäristön ja mineralisoituneen vyöhykkeen välille.  Useissa 

kohteissa  kivilajien  suuntaus  ja  jäätikön  liikesuunta  ovat  yhteneviä,  mikä  aiheuttaa 

ongelmia  tulosten  tulkinnassa.  Tällaisissa  kohteissa  parempaan  tulokseen  voidaan 

päästä  linjojen  sijasta  ruudukkomaisella  näytteenotolla,  jolloin  kuljetusmatkan  ja 

hajontaviuhkan arviointi on helpompaa. 

Mobiilit  XRF-menetelmät  mahdollistavat  näytteitä  tuhoamattomien  analyysien 

tekemisen luonnollisista tai vähän käsitellyistä maaperänäytteistä. Tulokset osoittavat, 

että  esikäsittelemättömien  näytteiden  nopea  ja  kustannustehokas  analysointi  XRF-

menetelmillä  toimii  hyvin  malminetsinnässä.  Se  mahdollistaa  moreeninäytteiden 

analysoinnin jopa suoraan maastossa, mikä vähentää näytteiden käsittely-, kuljetus- ja 

varastointi  tarvetta  sekä  mahdollistaa  näytteiden  ennakkovalikoinnin 

laboratorioanalysointia  varten  ja  malminetsintätyön  ympäristöystävällisyyden 

lisäämisessä. Sama todetaan myös NovTecEx projektin tuloksissa (Sarala ym. 2015).
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8. Yhteenveto

Tässä työssä tutkittiin kahden erilaisen mobiilin XRF-analyysimenetelmän toimivuutta 

moreenigeokemiallisessa  malminetsinnässä.  Tuloksia  verrattiin  perinteisesti  käytössä 

olevaan  moreenin  hienoaineksen  kuningasvesiuuttoon  perustuvaan  kemialliseen 

analysointimenetelmään.  Tavoitteena  oli  osoittaa  mobiilien  XRF-menetelmien 

käyttökelpoisuus maaperägeologisessa malminetsinnässä.

 

Tulokset osoittavat, että mobiilit XRF-menetelmät ovat toimivia analysointimenetelmiä 

maaperägeologisessa  malminetsinnässä  näytteenoton  yhteydessä  tapahtuvassa 

analysoinnissa  ja  tarkempaan  analyysiin  lähetettävien  näytteiden  valikoinnissa. 

Projektissa  kehitetty  ja  käyttöönotettu  näytteiden  säilytysmenetelmä 

kairasydänlaatikoissa  mahdollistaa  analysoitavien  näytteiden  tehokkaan  XRF-

mittauksen ja säilyttämisen tuhoutumattomina, ja niiden uudelleen analysoinnin useita 

kertoja erilaisilla menetelmilllä. Säilytysmenetelmä helpottaa myös näytteiden käsittelyä 

ja varastointia sekä mahdollistaa näytteiden analysoinnin osittaisen automatisoinnin.

MOLS  XRF-laitteistolla  mittaus  on  puoliautomatisoitu  ja  sillä  voidaan  analysoida 

satoja,  jopa  tuhansia  näytteitä  hyvin  nopeasti  verrattuna  perinteisiin  menetelmiin. 

Tulokset  saadaan  tulkittaviksi  hyvin  nopeasti  jopa  kenttäolosuhteissa.  InnovX Delta 

XRF-analysaattori on käsikäyttöinen ja analysointi on siten hieman hitaampaa ja yhden 

näytteen  mittaukseen  kuluu  aikaa  1-3  minuuttia.  Tulokset  ovat  kuitenki  luettavissa 

suoraan  laitteen  näytöltä  tai  siirrettävissä  Excel-muodossa  tietokoneelle  tarkempaa 

tulkintaa ja tietokantaan tallentamista varten. InnovX Delta XRF-laite soveltuu hyvin 

suoraan maastossa tehtävään näytteiden analysointiin. Tämän työn perusteella mobiilit 

XRF-menetelmät toimivat eri alkuaneille seuraavasti:

-Erinomaisesti: Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn

-Hyvin: K, Mg, Rb, Sr

-Huonosti:Al, Pb

-Epävarmasti/ei tietoa: As, P
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Huonona  puolena  mobiileissa  XRF-analyyseissa  on  analysoitavan  alkuaineskaalan 

rajoittuneisuus,  mikä  vähentää  laitteiden  käytettävyyttä  joidenkin  malmityyppien 

kohdalla.  Mittausten  suorittaminen  esikäsittelemättömistä  näytteistä  heikentää  jonkin 

verran  analyysin  toistettavuutta  ja  korostaa  siten  menetelmän  roolia  suhteellisena 

analyysimenetelmänä. Näytteitä kuivaamalla ja seulomalla sekä puristeen tekemisellä 

myös  näiden  XRF-menetelmien  tulosten  toistettavuutta  ja  vertailtavuutta  muihin 

menetelmiin voidaan parantaa. Vaikka kannettavan XRF-laitteen analyysiala(noin 1*1 

cm kokoinen),  luotettavuutta  voidaan parantaa  toistamalla  mittaus  yhdelle  näytteelle 

useamman kerran,  jolloin voidaan laskea keskiarvotulos  ja saada hieman kattavampi 

analyysitulos ja parempi luotettavuus.

Käyttökustannukset ovat perinteisiin menetelmiin verrattuna huomattavasti pienemmät 

mm. näytteiden esikäsittelytarpeen vähyyden ja analysoinnin nopeuden vuoksi.  Mine 

On-Line  Service  on  palvelu,  jonka  hinta  neuvotellaan  palveluntarjoajan  kanssa. 

Scanmobile  laboratorio  saadaan  halutulle  paikalle  näytteiden  luo.  InnovX  Deltan 

kustannukset koostuvat hankinnan jälkeen vain henkilöstökustannuksista ja sen käyttö 

on helposti koulutettavissa kaikille käyttäjille.

Tehty  tutkimus  osoittaa,  että  mobiilit  XRF-menetelmät  soveltuvat  hyvin  suoraan 

maastomittaukseen  ja  ovat  siten  hyvä  apuväline  kentällä,  jossa  analyysitulosten 

perusteella  näytteenottoa  voidaan  ohjata  reaaliajassa  ja  kohdentaa  kiiinnostavaksi 

osoittautuneisiin  kohteisiin.  Tämä  mahdollistaa  entistä  ympäristötietoisemman 

malminetsintätutkimuksen,  koska  näytteenotto  voidaan  kohdentaa  entistä  paremmin 

rajatulle  ja  kuljetus-  sekä  laboratoriokustannuksia  voidaan  vähentää  näytteiden 

ennakkovalikoinnilla.
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