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Laserspektroskopia
mineraalianalytiikassa
– Nopeasti ja tehokkaasti monipuolista informaatiota mineraaleista

SARI ROMPPANEN, SAARA KASKI JA HEIKKI HÄKKÄNEN

Laserspektroskopiset menetelmät ovat nopeita ja tehokkaita mineraalitutkimuksen 
keinoja, koska analyysi voidaan tehdä suoraan näytteen pinnalta ja jopa metrien 
päästä kohteesta. Nykyteknologian ansiosta laserspektroskopian laitteistoja 
voidaan lisäksi miniatyrisoida, ja siten ne soveltuvat etämittauksiin esimerkiksi 
maastossa, linjastolla tai kaivoksessa (in situ). Tässä artikkelissa esitellään laser-
indusoitu plasmaspektroskopia (LIBS), laser-indusoitu luminesenssispektroskopia ja
Raman-spektroskopia, joilla saadaan näytteistä toisiaan täydentävää informaatiota 
(Romppanen 2021).

Tunnetuimmat esimerkit laserspektroskopian soveltuvuudesta mineraalianalytiikassa
löytyvät Marsista, sillä planeetalla vuodesta 2012 toimineessa Nasan Curiosity-
mönkijän ChemCam-laitteistossa on LIBS-analysaattori ja viime vuonna laskeutuneen 
Perseverancen SuperCam-laitteistoon valittiin etämittauksiin soveltuvat LIBS- ja 
Raman-spektrometrit.

Laser-indusoitua
plasmaa
spodumeeni-
pegmatiitista
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Kuva 1. Spodumeenin LIBS-spektri, johon on tunnistettu plasmasta havaitut pääalkuaineet (Si = pii, Al = 
alumiini, Na = natrium, Li = litium). Spektroskopian merkintätapa I tarkoittaa, että kyseisestä alkuaineesta 
on havaittu atomiemissio, ionin tapauksessa käytettäisiin II ja III jne., riippuen varausluvusta. Intensiteetin 
yksikkö a. u. (arbitrary units), kertoo intensiteetin eli valon voimakkuuden olevan suhteellinen arvo, joka
riippuu mm. mittauslaitteesta ja -menetelmästä.

Figure 1.  The LIBS spectrum of spodumene shows the emission lines of the major elements (Si = silicon,

that the line originates from atomic emission – the ionic emission would be marked II, III etc depending 
on the charge. In the Fig. intensiteetti represents intensity and aallonpituus stands for wavelength. The
values of intensity depend on the measurement device and parameters and therefore presented as a. u.
(arbitrary units).
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Kuva 2. LIBS-mittauksessa laserpulssi irrottaa pienen määrän näytettä plasmaksi, josta mineraalin 
alkuaineet voidaan tunnistaa. Laserablaation (248 nm KrF-laser, 5 pulssia) tekemät neljä kraatteria 
on kuvattu pyyhkäisyelektronimikroskoopilla kalsiitin pinnasta.

Figure 2. In a LIBS measurement a small amount of material is ablated by a laser pulse into plasma,
from which the elements of the mineral can be determined. The image of four craters (248 nm KrF
laser, 5 pulses) on the surface of calcite was taken with a scanning electron microscope (SEM).
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Kuva 3. Aikaerotteisella laser-indusoidulla luminesenssispektroskopialla voidaan viritysaallonpituudel-
3+) luminesenssi

nähdään kuvassa vasemmalla jo 20 nanosekunnin kuluttua virittävän laserpulssin jälkeen, kun taas man-
gaanin (Mn2+) luminesenssivyö ja terbiumin (Tb3+) kapeammat, REE3+ luminesensseille tyypilliset piikit,
kehittyvät myöhemmin. 

Figure 3. Time-resolved laser-induced luminescence can be used to distinguish different luminescence

3+) can be seen already after 20 ns from the laser pulse, whereas the broad luminescence band of
manganese (Mn2+) and the narrow peaks of terbium (Tb3+), typical to REE3+ luminescence appear later.
In the Fig. viive stands for delay, keräysaika for the gate time, intensiteetti for intensity, and aallonpituus
for wavelength.

Kuva 4. Kalsiitin Raman-spektri tunnistettuine normaalivärähdyksineen. Värähdykset eli atomien kollek-
tiiviset liikkeet voidaan ilmaista kiteen tai molekyylien normaalivärähdyksien eli -moodien avulla. Kalsiitin 

3) heilahtelua eli libraatiota (L), taso-
Viimeinen piikki on väräh-

dysmoodien 1 ja 4 yhdistelmä. 

Figure 4. The Raman spectrum of calcite with recognized modes. Vibrations, i.e., collective movements
of atoms can be expressed as normal vibrations or normal modes of crystal or molecule. The peaks of
calcite’s Raman spectrum represent carbonate’s  libration (L), in-plane bend ( 4), symmetric stretch ( 1),
and antisymmetric stretch ( 3). The last peak is a combination of vibrational modes 1 and 4. In the Fig.
intensiteetti stands for intensity and aaltoluku for wavenumber.
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Summary

Laser spectroscopy in mineral analytics
– Versatile information quickly from 
minerals
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