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Sprawozdanie z realizacji pierwszego etapu projektu:
„Autorska metoda szybkiego badania gleby i roślin na zawartość makro i mikroelementów przy
pomocy spektrometrii XRF, spektrometrii FT-IR (MIR)”

Jednym z głównych celów projektu jest opracowanie i wdrożenie metod analitycznych w badaniach
ogrodniczych (materiał roślinny i gleby) opartych o spektroskopie fluorescencji rentgenowskiej (XRF) oraz
spektroskopie podczerwieni (FT-IR).
Fluorescencja rentgenowska należy do nieniszczących i stosunkowo prostych technik
analitycznych. Niewątpliwą zaletą tej metody jest możliwość analizowania próbek w formie stałej
(proszek, bądź pastylki), dzięki czemu nie ma konieczności roztwarzania próbek w silnych kwasach przy
pomocy wysokiej temperatury. Metoda ta umożliwia identyfikację i określenie zawartości szeregu
pierwiastków w jednym cyklu badawczym. Zasada działania tej techniki opiera się na promieniowaniu
rentgenowskim, które emitowane jest w formie fotonów o wysokiej energii przez lampę rentgenowską
znajdującą się wewnątrz spektroskopu. Fotony bombardując analizowaną próbkę wybijają elektrony z
poszczególnych orbitali. Powstałe w wyniku bombardowania jony mają na tyle niską stabilność, że
elektrony znajdujące się na zewnętrznych orbitalach kierują się na orbital wewnętrzny, w którym
utworzyła się luka. Takiemu przeskokowi elektronów z poszczególnych orbitali towarzyszy emisja energii
w postaci fotonu wtórnego promieniowania rentgenowskiego, zwanego fluorescencją. Detektor
znajdujący się w urządzeniu wykrywa wtórnie emitowane promieniowanie charakterystyczne dla danego
pierwiastka. Każdy pierwiastek posiada inny poziom energii dla orbitali elektronowych, przez co znając
wielkość emitowanej energii można określić z jakiego konkretnie pierwiastka pochodzi. Końcowym
efektem jest powstanie widma, na które składają się m.in. linie emisyjne danego pierwiastka. W celu otrzymania
dokładnej analizy ilościowej przy użyciu urządzenia XRF wymagane jest wykorzystanie specjalistycznych
metod kalibracji.
Użycie spektroskopii w środkowej podczerwieni (Mid-IR) uznaje się za metodę szybką,
stosunkowo tanią, niedestruktywną w przypadku utworzenia rozległej bazy danych skorelowanych z
wynikami uzyskanymi klasycznymi metodami chemicznymi, nie wymagającej użycia odczynników
chemicznych. Spektroskopia w podczerwieni należy do technik niezwykle wrażliwych na obecność faz
organicznych jak i nieorganicznych znajdujących się w analizowanej próbce, która może mieć zarówno
postać stałą jak i płynną. Obserwowanym efektem wzbudzenia elektromagnetycznego są drgania
cząsteczek obecnych w próbce. Energia promieniowania środkowej podczerwieni mieści się w przedziale
od 4,8 do 48,0 kJ. W wyniku oddziaływania takiej energii dochodzi do oscylacji wiązań pomiędzy
pierwiastkami, lecz nie prowadzi to do ich rozerwania. Cząsteczki wirują wokół własnej osi, natomiast
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zawarte w nich atomy drgają wokół położeń równowagi. Zmiany energii rotacyjnej oraz oscylacyjnej
danej molekuły wynikają z absorpcji promieniowania podczerwonego. Wynikiem analizy IR jest widmo
stanowiące źródło informacji, o której wiarygodności decyduje sposób przygotowania próbki, a także
odpowiednie dobranie metody pomiaru. Widma absorpcyjne IR przedstawiają zależność względnej ilości
światła pochłoniętego od liczby falowej (cm-1), w przypadku widm MIR zakres obejmuje długość fali od
4000 cm-1 do 250 cm-1. Pojedyncze widmo zawiera szeroką gamę informacji o różnych składnikach
próbki. Do wykonania ilościowej analizy na podstawie widm MIR konieczne jest użycie wyrafinowanych
technik matematycznych, statystycznych i chemometrycznych po to, aby przechwycić informacje
znajdujące się w widmie i skorelować je z wynikami uzyskanymi klasycznymi metodami
wykorzystywanymi w badaniach dla celów ogrodniczych. Takie zabiegi służą budowaniu modeli zdolnych
do prognozowania zawartości poszczególnych parametrów w glebach i roślinach na podstawie widma
MIR.
W celu realizacji zadania opracowania i wdrożenia metod analitycznych opartych o spektroskopie
fluorescencji rentgenowskiej (XRF) oraz spektroskopie w środkowej podczerwieni, w trakcie trwania 1
etapu Projektu, opracowano metody preparatyki próbek materiału roślinnego (liści) dla techniki XRF,
oraz próbek materiału roślinnego (liści) i gleb dla techniki Mid-IR. Preparatyka próbki polega na jej
odpowiednim wysuszeniu, zmieleniu do odpowiedniej średnicy ziaren, odważeniu a także umieszczeniu
w specjalnych próbnikach za pomocą odpowiednio skonstruowanych narzędzi. Dzięki opracowanym
procedurom, wyeliminowano błąd związany z nieprawidłowo przeprowadzoną preparatyką próbki, który
może mieć istotny wpływ na kalibrację poszczególnych urządzeń oraz na samą jakość wykonywanych
pomiarów w późniejszych badaniach.
Kolejnym punktem było opracowanie kalibracji XRF dla materiału roślinnego na aparacie ED-XRF
Tracer 51 firmy Bruker. W tym celu przygotowano 65 próbek liści roślin w skład, których wchodziły takie
gatunki jak: truskawka, porzeczka, borówka, jabłoń, wiśnia, papryka, pomidor, czosnek, kalafior, sałata
(głowiasta biała, czerwona, pekińska), burak, seler, marchew, pietruszka oraz ziemniak. Próbki
pochodziły z różnych stanowisk, od producentów owoców i warzyw, u których prowadzone są badania w
ramach niniejszego Projektu. Próbki pobrano z terenów użytkowanych rolniczo w województwie
małopolskim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, dolnośląskim, wielkopolskim oraz łódzkim. Do
opracowania kalibracji XRF wykorzystano próbki liści roślin pobranych w ramach 1 etapu Projektu, w
których oznaczono zawartość magnezu, fosforu, siarki, potasu, wapnia, żelaza, miedzi, manganu i cynku
referencyjnymi metodami stosowanymi obecnie w analizach dla celów ogrodniczych. Badania
referencyjnymi metodami przeprowadzono na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, w Tabeli 1. podano
minimalny i maksymalny zakres zawartości oznaczonych pierwiastków.
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Tabela 1. Zakres minimalnych I maksymalnych zawartości poszczególnych pierwiastków w liściach uzyskanych w
trakcie badań referencyjną metodą

Pierwiastek

Mg

P

Jednostka

S

K

Ca

Mn

% s.m.

Fe

Cu

Zn

mg/kg s.m.

Minimum

0.10

0.12

0.11

0.46

0.38

16.9

46.8

2.9

11.3

Maksimum

1.67

0.80

2.04

7.80

7.37

452.5

447.8

14.7

110.6

Do skalibrowania aparatu XRF wybrano metodę empiryczną, która wykazuje wysoką korelację w
stosunku do klasycznych metod oznaczania pierwiastków w materiale roślinnym. Kalibracja empiryczna
obejmowała zastosowanie wzorców o znanym stężeniu pierwiastków (próbki liści roślin, w których
oznaczono zawartość pierwiastków metodami referencyjnymi) do budowy modeli służących
kwantyfikacji intensywności fotonów w widmach XRF. W pierwszej części kalibracji, wykonano pomiary
XRF na 65 próbkach w celu pozyskania ich widm fluorescencji rentgenowskiej. Ze względu na specyfikę
tej techniki analitycznej, pomiar wykonano osobno dla tzw. pierwiastków lekkich (Mg, P, S, K, Ca), oraz
osobno dla tzw. pierwiastków ciężkich (Fe, Mn, Cu, Zn). Różnica polega na dostosowaniu odpowiedniej
wartości energii promieniowania wzbudzającego, która jest inna dla obu grup pierwiastków. Proces ten
posłużył do wytypowania optymalnych energii promieniowania wzbudzającego dla danej grupy
pierwiastków, pozwolił on również na odrzucenie próbek, dla których wyniki oznaczone metodami
referencyjnymi nie były zbieżne z zależnościami pomiędzy pierwiastkami widocznymi na widmie XRF.
Następnym krokiem było przeprowadzenie kalibracji za pomocą wbudowanego w aparacie programu do
tworzenia kalibracji. W toku kalibracji wybrano 30 próbek, które reprezentują najczęściej spotykany
zakres zawartości poszczególnych pierwiastków w liściach analizowanych roślin.
Aby zweryfikować jakość dopasowania modelu kalibracyjnego obliczono współczynnik
determinacji (R2), przyjmujący wartości od 0 do 1. Przyjmuje się, że model jest tym dokładniejszy im
bardziej współczynnik R2 zbliżony jest do wartości 1. Najwyższy współczynnik R2 uzyskano dla wapnia
(R2= 0.977), następnie fosforu (R2= 0.973), siarki (R2= 0.966), żelaza (R2= 0.964), cynku (R2= 0.961),
manganu (R2= 0.935), potasu (R2= 0.916) oraz miedzi (R2= 0.884), magnezu (R2= 0.862). Zgodnie z
otrzymanymi wynikami modele dla Ca, P, S, Fe, Zn, Mn i K zaklasyfikować można jako znakomite, a dla
Mg i Cu jako dobre.
Następnym krokiem było opracowanie modeli kalibracyjnych wykorzystujących widma MIR oraz
programy do eksploracji danych wraz z odpowiednimi algorytmami, które umożliwią prognozowanie
ilości azotu w liściach roślin oraz zawartości próchnicy w próbkach gleby. Podobnie jak w przypadku
kalibracji XRF, do opracowania metody szybkiego prognozowania zawartości azotu w liściach i próchnicy
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w glebie za pomocą spektroskopii MIR, wykorzystano próbki materiału roślinnego i gleb, które pobrano
w ramach 1 etapu Projektu. Ze względu na specyfikę zadania oraz konieczność zwiększenia liczby próbek,
tak aby modele charakteryzowały się jak najlepszą dokładnością, wykorzystano dodatkowe próbki,
którymi dysponował Uniwersytet Rolniczy. Maksymalna zmierzona zawartość azotu w liściach wynosiła
5.21% s.m., a minimalna 1.4% s.m. W przypadku próbek gleb, maksymalna zawartość próchnicy wyniosła
5.06%, minimalna 0.75%.
W celu opracowania szybkiej metody prognozowania zawartości azotu w liściach przy pomocy
widm MIR wykorzystano 171 próbek. W przypadku szybkiej metody do prognozowania zawartości
próchnicy w próbkach gleby wykorzystano 175 próbek. Zarówno azot w próbkach liści oraz próchnica w
próbkach gleby oznaczone zostały na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie za pomocą referencyjnych
metod. W ramach zadania wykonano 171 pomiarów widm MIR liści (Figura 1) oraz 175 pomiarów widm
MIR próbek gleby (Figura 2) za pomocą spektrometru FT-IR ALPHA II z przystawką DRIFT firmy Bruker z
wykorzystaniem zwierciadła rozdzielającego światło wykonanego z bromku potasu.

Figura 1. Widma MIR 171 próbek liści wykorzystanych do utworzenia modelu kalibracyjnego umożliwiającego
prognozowanie zawartości azotu. Na osi x znajduje się przedział z liczbami falowymi (cm-1), a na osi y wartość
absorbancji
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Figura 2. Widma MIR 175 próbek gleby wykorzystanych do utworzenia modelu kalibracyjnego umożliwiającego
prognozowanie zawartości azotu. Na osi x znajduje się przedział z liczbami falowymi (cm-1), a na osi y wartość
absorbancji

Po wykonaniu pomiarów pojedyncze widma MIR badanych próbek zostały skonwertowane z
formy graficznej na formę liczbową przy pomocy wieloplatformowego zintegrowanego środowiska
programistycznego Spyder. Następnym etapem było skorelowanie informacji zawartych na widmie z
danymi referencyjnymi (zawartością azotu w liściach, próchnicy w glebach, które oznaczono
referencyjnymi metodami) i utworzenie modeli predykcyjnych. W tym celu wykorzystano skrypt
napisany w języku programowania R, a jako algorytm wykorzystano regresję najmniejszych cząstkowych
kwadratów (PLS-R). Jako zmienne objaśniające X wykorzystano widma MIR, jako zmienne zależne
(odpowiedzi) Y wykorzystano wyniki analiz chemicznych tych samych próbek. Pełny zestaw danych dla
poszczególnych analiz - model azot - 171 próbek liści, model próchnica - 175 próbek gleby, został losowo
podzielony na zestaw danych kalibracyjnych (70% wyników w obrębie modelu) oraz zestaw danych
walidacyjnych (30% wyników w obrębie modelu), dzięki czemu możliwe było natychmiastowe
zweryfikowanie jakości działania danego modelu. Do oceny możliwości predykcyjnych modelu użyto
współczynnika determinacji (R2), który jest miarą jakości dopasowania modelu. Poniżej na Figurze 3 i 4
przedstawiono wykresy regresji liniowej w fazie kalibracji i walidacji dla poszczególnych modeli wraz z
wyliczonym współczynnikiem determinacji.
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Figura 3. Regresja liniowa modelu kalibracyjnego (n=120) i zestawu walidacyjnego (n=51) dla modelu
prognozującego zawartość azotu w liściach na podstawie widm MIR. Zawartości azotu podano w mg/kg s.m. Na osi
x znajdują się wartości zmierzone referencyjną metodą, na osi y wartości prognozowane.

Figura 4. Regresja liniowa modelu kalibracyjnego (n=123) i zestawu walidacyjnego (n=52) dla modelu
prognozującego zawartość próchnicy w glebie na podstawie widm MIR. Zawartości próchnicy podano w %. Na osi x
znajdują się wartości zmierzone referencyjną metodą, na osi y wartości prognozowane
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W przypadku modelu prognozującego zawartość azotu otrzymano znakomite dopasowanie, co
pozwala przypuszczać, że model ten będzie dobrze sprawdzał się w warunkach rzeczywistych.
Potwierdzać to może również wysoka wartość współczynnika determinacji obliczona dla modelu
walidacyjnego, którego zadaniem jest sprawdzenie skuteczności działania modelu kalibracyjnego. W
przypadku próchnicy dopasowanie modelu jest umiarkowane i należy skorygować działanie modelu.
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