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Aatomspektroskoopiliste 
meetodite võrdlus

Merit Huopolainen
09.05.07

•http://pubs.acs.org/hotartcl/tcaw/99/oct/element.html#Anchor-48374
•An Introduction to Analytical Atomic Spectrometry,Ebdon, Evans, Fisher, Hill
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Aatomspektroskoopilised 
meetodid

• Määratakse elementkoostist
– Ei saa infot molekuli struktuuri kohta
– Kasutatakse peamiselt metallide määramisel 
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Võrreldavad meetodid

• FAAS
• GFAAS
• ICP-AES
• ICP-MS
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FAAS: leek-aatomabsorptsioon 
spektromeetria

• Valdavalt ühe-elementne 
• Põhiolekus aatomid genereeritakse leegis
• Konkreetsed elemendid neelavad 

konkreetse lainepikkusega valgust
• Neeldunud valguse hulk on vastavuses 

elemendi sisaldusega proovis
• Avastamispiir jääb miljondike suurusjärku
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GFAAS: grafiitpõleti-
aatomabsorptsioon spektromeetria 

(elektrotermiline)

• Ühe-elementne, uuemad ka multi-
elementsed

• Põhimõte sama mis FAASil
– Leek on asendatud väikese grafiittoruga

• Kuna aatomid on kontsentreeritumalt kui 
leegis, siis avastamispiirid on u 100 korda 
madalamad 
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ICP-AES: induktiivselt seotud plasma-
aatomemissioon spektromeetria

• Multielementne meetod
• Ülikuum plasma ergastab aatomeid piisavalt, et 

need emiteeriksid footoneid. Selle kiirguse 
lainepikkus on igale elemendile karakteristlik 

• Kiiratud footonite arv on otseses seoses vastava 
elemendi hulgaga proovis 

• Avastamispiir 
– Radiaalsel: miljondikud osad
– Aksiaalsel: miljardikud osad
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ICP-MS: induktiivselt seotud plasma-
massi-spektromeetria

• Multielementne meetod
• Plasmat kasutatakse elemendi (metalli) 

ioonide tekitamiseks 
• Ioonid eraldatakse m/z järgi 
• Avastamispiir kuni triljondike suurusjärgus
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Avastamispiirid 
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Lineaarse ala laius
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Analüüsi kiirus 

• FAAS: ühe elemendi analüüsiks 3-10 s 

• GFAAS: 2-3 min iga elemendi kohta

• ICP-AES: 10-40 elementi paari minutiga

• ICP-MS: 20-30 elementi paari minutiga
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Segavad mõjud
Isobaarsed

segamised
Maatriksiefektid

Proovi transpordi 
efektid
Kergesti 

ioniseeritavad 
elemendid

Taustast ja 
eelnevatest 
proovidest 
tulenev kiirgus

Proovi täpne 
asukoht “tuubis”
Taust neelab
Mittetäielik
atomiseerimine
Keemilised:
Lenduvad 

soolad
Ioonid 
Karbiidide 

tekkimine
Kondensatsioon

Spektraalsed: 
Muude leegis 
olevate 
osakeste 
neeldumine

Keemilised: 
mõni aatom 
kaob leegist 
mingisse 
muusse 
vormi

Leegi enda
kiirgus 

ICP-MSICP-AESGFAASFAAS
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Hind ja jooksvad kulud

• FAAS: odav;  gaasid (atsetüleen, suruõhk, 
N2O, O2, metaan, jne), lamp 

• GFAAS: odav/keskmine; argoon, küvett, 
lamp 

• ICP-EAS: kallis; väga puhas argoon
• ICP-MS: kõige kallim; väga puhas argoon, 

heelium, vaakum 
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Kasutaja soovituslik kvalifikatsioon 

• Kõige lihtsam kasutada on neist 
meetodidest FAASi, samuti ICP-AESi.

• GFAASi kasutamine on veidi keerulisem, 
kuna aparatuur on komplitseeritum.

• Kõige rohkem eelteadmisi meetoodkast ja 
aparatuurist nõuab ICP-MSiga töötamine. 

• Nad kõik on suhteliselt hästi 
dokumenteeritud. 
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Rakendused: FAAS 

• Jälgede määramine paljudes erinevates 
proovides, kus analüüt on viidud lahuse 
kujule (ug/mL)
– merevesi 
– metallid
– bioloogilised proovid 
– õlid 
– orgaanilised lahused 
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Rakendused: FAAS
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Rakendused: GFAAS 

• Väga väikeste proovide ja väga väikeste 
analüüdi koguste(pg) korral:
– Bioloogilised proovid (lahus, lenduvad)
– Toidu analüüsid 
– Õlid (otse või lahustatult ksüleenis)
– Metallurgilised proovid (lahusena, tahkelt)
– Vesi 
– Õhu osakesed (lahus, filtrid)
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Rakendused: GFAAS
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Rakendused: ICP-AES 

• Üldjuhul lahuse kujul, võimalik ka tahked 
proovid (ng/mL)
– tulekindlad materjalid
– mineraalid 
– söed
– bioloogilised materjalid
– polümeerid
– Õlid ( ksüleenis või metüülisobutüülketoonis)
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Rakendused: ICP-AES

20

Rakendused: ICP-MS

– (pg/mL)
• Sarnased nagu ICP-AESi korral, lisaks:

– ultramadalates kogustes lisandid pooljuhtides
– lantanoidide määramine geograafilistes 

objektides
– pikaealised radionukliidid keskkonnas 
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Rakendused: ICP-MS
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Kokkuvõtteks 

• Analüüsile metoodikat valides tuleb 
korralikult järgi mõelda, et milliseid proove 
ja milliseid analüüte ning kui palju on 
kavas hakata mõõtma – ja siis alles 
optimaalseim metoodika konkreetse 
rakenduse jaoks välja valida. 
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Tänan tähelepanu eest!

Küsimused! 


