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A lézer-indukált plazma atom (ion)
emissziós spektroszkópia alapelve

Lézer-indukált plazma atom emissziós
spektroszkópiai vizsgálatok laboratóriumban

Egy nagy teljesítményű lézer impulzus és a szilárd
Az irodalomban megjelent elméleti alapokra tá
test (esetünkben kőzetminta, talajminta) kölcsönhatását maszkodva a kísérleti mérések elvégzésére kiala
követő folyamatokat a szilárd test anyagi jellemzői kított elrendezéseket és a plazma atom emissziós
(abszorpciós-reflexiós együtthatók, hővezetési állan spektrumok feldolgozására kidolgozott eljárásokat
dó, olvadáspont, ionizációs potenciál) határozzák meg. szem előtt tartva az OTKA Pécsi Regionális Műszer
A kibocsátott lézer impulzus energiájának egy része központ Lézerspektroszkópiai Laboratóriumában
abszorbeálódik, míg másik része reflektálódik. Az alapkutatási célokból kísérleti méréseket végeztünk
elnyelt energia az anyag helyi melegítését, majd a az OSMA laboratóriumi spektrométerrel nagy tisz
szilárd-folyékony átmenethez szükséges olvadáshőt fe taságú fém-, és ismert összetételű kőzetmintákon a
dezi. A szilárd-folyékony átmeneti állapot teljes olva méréseknél alkalmazott Nd:YAG lézer főbb para
dékba történő átalakulása után az elnyelt lézer-energia métereinek optimalizálására, a mért indukált plazma
a párolgás megindulásához szükséges párolgáshőt fe emissziós spektrumok időbeli változásainak vizs
dezi, majd a magas hőmérséklet mellett a gyors gőz gálatára és a vizsgált minták elemi összetételének
fejlődés jelentős felületi recessziót okoz, amely a meghatározása céljából egy hitelesítő etalonrendszer
kifejlesztésére.
kráter kialakulásához vezet.
A kiszakított forró plazmában kezdetben elsőd
leges elektronok, ionok találhatók, amelyekre, mint
A méréseknél használt laboratóriumi
összeállítás
töltéssel bíró részecskékre szintén hat a lézer fénye,
ami további lavinaszerű ionizációt eredményez. A
plazma hőmérséklete a kezdeti extrém magas érték
ről (az első 100 ns-ban akár 100 000 K) — közel
exponenciálisan — 1
fiselteltével lassan lecsökken
20 000 К alá. A lézer impulzus utáni folyamatok az
ionos formák csökkenését és az atomi formák nö
vekedését eredményezik. Az atomok folyamatos ter
mikus gerjesztése sugárzás kibocsátását eredménye
zi, amelynek hullámhossza jellemző lesz a vizsgált
anyagot felépítő elemi összetételre.
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A gyakorlati feladat megoldásához nagy tiszta
ságú fémminták vizsgálatait végeztük el abból a
célból, hogy kiválasszuk az ultraibolya és a látható
(kék, zöld) színképtartományban azokat a jellemző
atom (ion) emissziós színképvonalakat, amelyek se
gítségével a vizsgált elemek egyértelműen azono
síthatók. A kísérleti vizsgálatok eredményei alapján
a mátrix elemek (Al, Ca, Fe, Mg, Si, Ti), illetve
néhány szennyező elem (Cd, Cu, Pb, Zn) emissziós
spektrum vonalainak azonosítása után az értelmezés
elvégzéséhez nélkülözhetetlen elem-adatkönyvtárat
létrehoztuk.

A nagy tisztaságú Cu, Cd, Pb és Zn fémmintákon
végzett lézer-indukált plazma atom emissziós vizs
gálatok eredményei alapján megállapítható, hogy az
egyes elemeken mért emissziós vonalak élesen elkü
lönülnek a felvett spektrumon. A vizsgált hullám
hossz tartomány 250—550 nm volt. Példaként egy
kiválasztott hullámhossztartományban a 2.ábrán Cu
és Zn, a 3. ábrán Cd és Pb tiszta fémek emissziós
spektrumai láthatók.
A teljes hullámhossztartomány vizsgálata során a
kiválasztott nehézfémekre (Cd, Cu, Pb és Zn) kijelölt
interferenciamentes emissziós spektrumvonalak hul
lámhossz, intenzitás, relatív gyakorisági értékeit és
az irodalmi adatokat az I. táblázatban foglaljuk
össze.

A lézerrel indukált plazma atom (ion)
emissziós spektrumok időbeli változásainak
vizsgálata
A vizsgálatok célja annak tanulmányozása, hogy
a kiválasztott nagy tisztaságú fémminták esetében a
lézer impulzusokat követően a plazma háttérsugár
zása (plazma elektronsűrűsége) és az egyes elemekre
jellemző színképvonalak intenzitása milyen időbeli
változást mutatnak. Az időben bontott mérések ered-

L é z e r-in d u k á lt, id ő b o n tá s o s p la z m a em isszió s s p e k tr o m é te r
OSMA

1. ábra. Lézer-indukált, időbontásos plazma emissziós spektrométer (OSMA) elrendezési rajza
Fig. 1. Scheme of laser induced, time resolved plasma emission spectrometer (OSMA)
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2.
ábra. Cu és Zn nehézfémek emissziós spektrumai a
321,5 nm-től 331,5 nm-ig terjedő hullámhossztartományban

3.
ábra. Pb és Cd nehézfémek emissziós spektrumai a
360 nm-től 376,5 nm-ig terjedő hullámhossztartományban

Fig. 2. Emission spectra of heavy metals Cu and Zn in the
wave length range 321.5—331.5 nm

Fig. 3. Emission spectra of heavy metals Pb and Cd in the
wave length range 360—376,5 nm

/. Táblázat. Nagy tisztaságú fémmintákon laboratóriumban végzett lézer-indukált plazma emissziós spektrumvonalak táblázata
Table I. Table of the laser induced plasma emission spectral lines of high purity metal samples measured in laboratory
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A laboratóriumi mérőberendezés
ményei alapján lehetővé válik az egyes nehézfé
hitelesítése.
Alap-etalonsor készítése
mekre vonatkozó időkésleltetések és időkapu
hosszak optimális értékeinek meghatározása.
A nehézfém vizsgálatokat szem előtt tartva el
Az analitikai szempontból lényeges színképvonal
intenzitást és a plazma sugárzását befolyásolja a készült egy négy elemből álló mesterséges etalonsor
plazma hőmérsékletének 1 f i s alatti gyors csök (betonpogácsa), amely Cd, Cu, Pb és Znnehézféme
kenése, a plazmában lévő elektronok koncentrá ket tartalmaz, egyenként 1000 ppm-es koncentrá
ciójának és kinetikai energiájának a kisebb értékek cióban. A betonmintákat fehérvárcsurgói homok,
irányába történő eltolódása, a kisebb energiájú átme cement és víz felhasználásával állították elő az Alunetek gerjeszthetőségének növekedése, a plazmában terv FKI laboratóriumaiban. A cement összetételé
megtalálható ionok és atomok arányának a megvál nek meghatározását nedves kémiai módszerrel, ICP
tozása. Az atomi átmenetek számától függően a spektrométerrel és AA-s spektrométerrel, az egyes
vizsgált nehézfémek „gerjesztett állapot” élettartama beton etalonok összetételének meghatározását ICP
időben eltérő. A megfelelően beállított időkéslel spektrométerrel és AA-s spektrométerrel végezték
tetések segítségével az egyes elemekre jellemző el.
A betonmátrix százalékos összetétele a következő
spektrumvonalak kiemelhetők a háttérből és jól el
volt:
különíthetők.
A vizsgálatok során a korábbiakban már opti
malizált paraméterek mellett a méréseket négy kü
lönböző időkésleltetés mellett végeztük el. Az idő
kapu hossza 0,4
fisvolt. Az időkésleltetések követ
kezők voltak: 30 ns, 300 ns, 1000 ns és 1700 ns.
A színképi eloszlás időbeli alakulásait láthatjuk a
4. ábrán Cd-ra és az 5. ábrán Pb-ra. Az ábrák
alapján az időbeli eloszlás azzal jellemezhető, hogy
a kezdeti magas háttérből alig kiemelkedő, széles
Az OSMA spektrométer segítségével elvégeztük az
vonalak időben egyre keskenyebbek lesznek, ugyan
etalonminták lézer-indukált plazma atom emissziós
akkor a háttér szintje nagyon gyorsan csökken. Az spektroszkópiai vizsgálatát abból a célból, hogy az
intenzitás érték a kezdeti növekedés után, kb.
1000 ppm-es detektálhatósági küszöbérték mellett —
300—500 ns késleltetésnél maximumot, majd lassú a jellemző spektrumvonalak segítségével — a vizs
csökkenést mutat.
gált nehézfémek azonosíthatók-e. Példaként a
6. ábrán Pb és Cu nehézfémeket 1000 ppm-es kon-

4. ábra. Cd nehézfém emissziós spektrumának időbeli
alakulása a 344 nm-től 348,5 nm-ig terjedő
hullámhossztartományban

5. ábra. Pb nehézfémek emissziós spektrumainak időbeli
alakulása a 404,25 nm-től 408,5 nm-ig terjedő
hullámhossztartományban

Fig. 4. Changing in time of emission spectra of heavy metal
Cd in the wave length range 344—348.5 nm

Fig. 5. Changing in time of emission spectra of heavy metal
Pb in the wave length range 404.25—408.5 nm
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6.
ábra. Pb és Cu nehézfémeket 1000 ppm-es
koncentrációban tartalmazó beton etalonminták lézer-indukált
plazma atom emissziós spektrumai
Fig. 6. Laser induced emission spectra of concrete-standard,
containing heavy metals Pb and Cu in 1000 ppm
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Az 1995—96. évekre elnyert „
min
tákon mért lézer-indukált plazma emissziós spektru
mok időbeli és térbeli vizsgálata" OTKA témán belül
folytatni kívánjuk a lézer-indukált plazma atom
emissziós spektrumok időbeli eloszlás vizsgálatait
bonyolultabb összetételű geológiai mintákon. A min
tákban előforduló elemekre meghatározzuk az időkésleltetések és időkapu hosszak optimális értékeit.
Tanulmányozni kívánjuk a geológiai minták roncsolásmentes vizsgálata során az indukált emissziós
spektrumok és a mikrokörnyezet közötti kapcsolatot.
A geológiai minták vonal menti, illetve terület menti
elemeloszlása alapján meghatározzuk a mintára jel
lemző vizsgált elem reprezentatív értékét.
Az elvégzett alapkutatások eredményeinek felhasználásával az 1994. évben elkészült a LIPS2
típusú hordozható lézer-indukált plazma spektro
méter kísérleti példánya. A hordozható lézer-indu
kált plazma spektrométert elsősorban környezetvé
delmi (nehézfém vizsgálatok), és földtani (furómag
minták vizsgálata, érces szakaszok kijelölése és el
választása) kívánjuk felhasználni.
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