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Optiline aatomspektromeetria

Aatomspektromeetria

• Optiline aatomspektromeetria

– aatomemissioonspektromeetria – AES

– aatomabsorptsioonspektromeetria – AAS

– aatomfluorestsentsspektromeetria – AFS

• Aatomi mass-spektromeetria

• Röntgenspektromeetria
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Optiline aatomspektromeetria

• Tegeleb aatomite väliskihi elektronide 
üleminekutega.

• Need üleminekud vastavad UV-Vis laineala 
elektromagnetlainete energiale.

• Selleks, et registreerida aatomspektreid optilises 
alas peab osake olema gaasifaasis aatomina
(ioonid ja molekulid omavad erinevaid spektreid).
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Energiatasemed aatomites

• Na elektronkonfiguratsioon: 1s2 2s2 2p6 3s1
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Energiatasemed aatomites

• Energiatasemed sõltuvad konkreetsest aatomist –
väliskihi elektonkonfiguratsioonist.
– Energiatasemete skeemid on eriti keerulised 

üleminekumetallidel. Nt Fe emissioonspektris on 
registreeritud üle 4700 joone!

• Mida madalama temperatuuriga on atomisaator, 
seda vähem jooni spektritesse ilmub.

• Üleminekut ergastatud olekust põhiolekusse, või 
põhiolekust ergastatud olekusse nimetatakse 
resonantsüleminekuks.
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Aatomemissioon

• Toatemperatuuril on aatomid põhiolekus.

• Termilisel ergastusel võib elektron minna 
kõrgemale energiatasemele.

• Kui elektron liigub madalama energiaga tasemele, 
siis kiirgub footon.
– Nt leegis annab Na kollase värvuse intensiivsete 

emissioonjoonte 589.6 nm ja 589.0 nm tõttu. 
Intensiivsed on ka 330.2 nm ja 330.3 nm jooned. 
Väikese intensiivsusega joon 570 nm juures vastab 
üleminekule 4d olekust 3p-le.
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Aatomabsorptsioon

• Gaasifaasis aatomid võivad kiirgust neelata.

• Nt. Na absorptsioonspektris on intensiivsed 
neeldumisjooned 589.0, 589.6, 330.2 ja 330.3 nm 
juures.

– Kuna leegi temperatuuril on vaid väga väike osa 
aatomeid 3p olekus, siis neeldumisjooned, mis on 
seotud üleminekuga sellelt tasemelt kõrgematele on 
väga nõrgad. Nt 3p ->  5s ei ole spektris näha.
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Aatomfluorestsents

• Aatom ergastatakse UV-Vis kiirguse abil. Madalamale 
energiatasemele liikudes vabaneb energiakvant.

• Nt Mg 

– ergastus 3s2 -> 3s13p1 lainepikkusel 285.2 nm

– fluorestsents 3s13p1 -> 3s2 kiirgub 285.2 nm

• Na

– ergastus 3s1 -> 4p1 lainepikkusel 330.3 nm

– kiirguseta 4p1 -> 3p1

– fluorestsents 3p1 -> 3s1 lainepikkusel 589.0 ja 589.6 nm
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Spektrijoonte laius

• Spektrijoone laiuseks nimetatakse neeldumis- või 
kiirgumismaksimumi laiust poolel kõrgusel.

• Aatomite energiatasemeid vaadates võiks arvata, 
et joonte laius on null. Laienemist põhjustavad:

– Heisenbergi määramatuse printsiip.

– Doppleri efekt.

– Rõhk – põrked teiste osakestega.

– [Elektri- ja magnetvälja efektid (Zeeman)]
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Heisenbergi määramatuse printsiip

• Põhjustab joonte laienemise 10-4 Å suurusjärku.

• Heisenbergi määramatusest põhjustatud 
joonelaiust nimetatakse ka loomulikuks 
joonelaiuseks (natural linewidth).

1 t
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Doppleri efekt

• Põhjustatud kiirgava aatomi liikumisest detektori 
suunas või sellest eemale.

• Suurendab loomulikku joonelaiust ca 2 
suurusjärku.
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Rõhk – põrked teiste osakestega

• Põrked põhjustavad aatomi põhioleku 
energiataseme väikeseid muutusi.

• Nt leegis põrkuvad aatomid põlemisproduktidega.

• Põrgetest tingitud joonelaius on 2-3 suurusjärku 
suurem kui joone loomulik laius.
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Temperatuuri mõju

• Ergastatud olekus on vaid väike osa aatomitest.

• Boltzmanni jaotus:

– k = 1.38 · 10-23 J/K
Nj ja N0 – aatomite arv ergastatud ja põhiolekus
Pj ja P0 – statistilised faktorid, mis on määratud võrdse 

energiaga olekute arvuga ergastatud ja põhiolekus
E – ergastatud ja põhioleku energiate erinevus
T – temperatuur (K)

• Aatomemissioonspektroskoopia tegeleb selle väikese 
osaga – temperatuur peab väga hästi paigas olema.
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Riba- ja pidevspektrid aatomspektrites

• Pidevspekter tekib tahkete osakeste hõõgumise 
kiirgusest (absoluutselt musta keha kiirgus).

• Ribaspektrid tekivad molekulaarsetest osakestest.

– Nt leegis tekib CaOH lai joon 554 nm juures. 

• Ribaspektreid võib kasutada analüüsiks, kuid 
üldjuhul need segavad mõõtmisi.
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Lahuse kujul proovide sisestamine
• Enamasti sisestatakse proove vesilahustena. Harvemini 

sisestatakse mittevesilahuseid ja suspensioone.

• Proovi sisestamine reprodutseeruvalt on tehniliselt 
keeruline ja vastutusrikas.
– Pneumaatiline nebulisaator tekitab aerosooli, mis viiakse 

gaasivooluga atomisaatorisse.

– Ultrahelinebulisaator – proov pumbatakse piesoelektrilisele 
kristallile, mis võngub sagedusega üle 20 kHz (kuni mõni 
MHz). Saadav aerosool on tihedam ja homogeensem.

– Elektrotermiline aurusti - proov viiakse juhtivale pinnale, 
mida kuumutatakse elektrivoolu abil. Gaasivool viib 
atomisaatorisse. Erinevalt eelnevatest saadakse signaali 
impulsid, mitte pidev signaal.
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Tahkete proovide sisestamine

• Eeliseks on lahustamise vajaduse puudumine.
• Raskusi võib tekitada “kalibreerimiskehade” 

valmistamine.
– Asetamine otse atomisaatorisse (nii teeme praktikumis 

AES töös)
– Elektrotermiline aurusti sobib ka tahkete proovide jaoks.
– Kaar- ja säde-ablation – kaar- või sädelahendusel 

tekkinud aatomid juhitakse inertgaasi vooluga 
atomisaatorisse.

– Laser-ablation – materjal aurustatakse proovi pinnalt 
laseri impulsi abil ja kantakse atomisaatorisse inertgaasi 
abil.
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Atomiseerimine

• Eesmärgiks on saada aatomeid gaasifaasis.

– Leekatomisatsioon

– Elektrotermiline atomiseerimine

– Hüdriidi genereerimine

– Külm aur
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Leekatomisatsioon

• Etapid:

– Lahus pihustatakse (nebulisatsioon)

– Tilgakesed aurustuvad väiksemateks – desolvatatsioon

– Aerosooliosakesed lenduvad

– Molekulid dissotsieeruvad

– Aatomid

– Aatomid ioniseeruvad
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Kasutatavad leegid

• Kütused ja oksüdeerijad annavad erinevaid leegi 
temperatuure ja põlemiskiirusi.

Kütus Oksüdeerija Temperatuur, °C Põlemiskiirus, 

cm/s

Maagaas Õhk 1700-1900 39-43

Maagaas Hapnik 2700-2800 370-390

Vesinik Õhk 2000-2100 300-440

Vesinik Hapnik 2550-2700 900-1400

Atsetüleen Õhk 2100-2400 158-266

Atsetüleen Hapnik 3050-3150 1100-2480

Atsetüleen N2O 2600-2800 285
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Atomisatsioon leegis

• Leegi eri osade temperatuur ja oksüdeerivad 
omadused on erinevad.

• Leegi madalamas osas tekib suhteliselt vähe 
oksiide, kuid lühikese leegis viibimise aja tõttu on 
vabu aatomeid veel suhteliselt vähe.

• Leegi kõrgemas osas on aatomeid rohkem 
tekkinud, kuid hakkavad tekkima oksiidid.

• Millises leegi osas mõõtmine läbi viia, tuleb 
katseliselt kindlaks teha. (Praktikumi AAS töös 
seda tehakse.)
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Leekatomisaatorid

• Tehniliselt keerukad süsteemid, milles põhitähelepanu 
on peene ühtlase aerosooli moodustamisel.

• Põletid annavad leegi pikkusega 5 – 10 cm. Pikk leek 
suurendab tundlikkust ja reprodutseeritavust.

• Reprodutseeritavuse seisukohast on leekatomisatsioon 
parim meetod proovilahuste sisestamiseks.

• Proovi kasutamise efektiivsuselt (-> tundlikkus!) ei ole 
eriti hea.

– suuremad lahusetilgad kõrvaldatakse nebulisaatoris

– aatomid viibivad optilisel teel lühikest aega (10-4 s)
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Leekatomisaator
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Elektrotermiline atomisatsioon

• Grafiittoru, mille sees võib olla proovi platvorm.

• Toru kuumutatakse elektrivoolu (mõnisada amprit) 
abil temperatuurini 2000 – 3000°C.

• Proov aurustub ja atomiseerub lühikese aja jooksul.

• Aatomid viibivad optilisel teel kuni 1 s.

• Elektrotermilise atomisatsiooniga saavutatakse 
väga madalad määramispiirid ka väga väikeste 
proovikoguste korral (proovi 0.5 … 10 μl). 
Määramispiir 10-10…10-13 g
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Elektrotermiline vs. leekatomisatsioon

• Suhteline täpsus:
– leek: 1% või parem

– ET: 5-10%

• Elektrotermilised meetodid on aeganõudvamad –
ühe elemendi analüüsimiseks kulub mitu minutit.

• Elektrotermilise meetodi dünaamiline ala on kitsas 
– tavaliselt paar suurusjärku.

• Elektrotermilist atomisatsiooni kasutatakse 
tavaliselt siis kui vajatakse madalamat 
määramispiiri.
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Hüdriidi genereerimine

• Mõned elemendid (As, Se, Sb, Bi, Ge, Sn, Te, Pb)
moodustavad reaktsioonil NaBH4-ga lenduvaid 
hüdriide (AsH3, H2Se…).

• Gaasivooluga kantakse hüdriidid kuumutatavasse 
(mõnisada °C) rakku, kus hüdriid laguneb vastava 
metalli aatomi moodustumisega.

• Tundlikkus paraneb 10-100 korda.
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AAS atomisatsioon: külm aur

• Kasutatakse ainult elavhõbeda määramiseks.

– Kogu proovis sisalduv Hg oksüdeeritakse Hg2+-ks (nt 
HNO3 ja H2SO4 segus)

– Hg2+ redutseeritakse Hg-ks SnCl2 abil.

– Õhuvoolu abil kantakse Hg-aurud (gaasi) 
läbivooluküvetti.
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AATOMABSORPTSIOON (AAS)
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AAS instrument

P

P
A 0log

Atomisaator Monokromaator Detektor
P0 P
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AAS kiirgusallikas

• Aatomite neeldumisjooned on väga kitsad (0.002 
… 0.005 nm).

• Selleks, et neeldumine oleks kirjeldatav Beeri 
reegliga peaks kiirgusallika lainepikkuste vahemik 
olema kitsam kui aatomite neeldumisjooned.

• Kitsa lainepikkuste vahemiku saamiseks 
kasutatakse lampe, mis sisaldavad määratavat 
elementi.
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Õõneskatoodlamp

• Kõige tavalisem AAS kiirgusallikas.
– Katood kaetakse uuritava elemendiga.
– Pinge ca 300 V juures inertgaas ioniseerub.
– Inertgaasi katioonid löövad katoodi pinnalt välja metalli 

aatomeid.
– Osa väljalöödud aatomeid on ergastatud olekus -> 

kiirgavad.
– Aatomid sadestuvad tagasi katoodile (või klaasile).

Kvartsaken

ÕõneskatoodAnood

Ne või Ar 1…5 torr
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Õõneskatoodlamp 2

• Lambi efektiivsus sõltub geomeetriast ja lambi 
tööparameetritest.

• Kõrge potentsiaal elektroodide vahel (st ka suurem 
vool) suurendab kiiratavat intensiivsust, kuid:

– Doppleri efekti tõttu suureneb emissioonjoonte laius.

– suureneb ka ergastumata aatomite hulk lambis. See toob 
kaasa omaneelamise.

• Nii hoitakse lambi tööparameetrid sellised, et lambi 
töötemperatuur oleks madalam atomisaatori omast.
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AAS spektraalsed segavad mõjud

• Kuna aatomite jooned on väga kitsad, siis joonte 
kattumist esineb harva (kattumine häirib, kui Δλ < 0.01 
nm)
– Lahendus: valida mõni teine joon

• Põlemisproduktide laiad neeldumisribad (ülehindamine)
• Tahked osakesed, mis hajutavad kiirgust (ülehindamine)

– Kui need probleemid on tingitud leegi gaaside 
põlemissaadustest, siis korrigeerida null-lahuse abil.

– Kui segavaks osutuvad proovi maatriksis olevad 
komponendid, siis muuta leegi temperatuuri (teised gaasid) 
või lisada segavat komponenti (peab olema teada) ka 
standardlahustele.
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AAS keemilised segavad mõjud

– Vähelenduva ühendi moodustumine. Nt PO4
3- segab Ca 

määramist.
• Lisada “vabastajat” (releasing agent) – katioon, mis seob segava 

aniooni. Nt Sr seob fosfaadi.

• Lisada “kaitsjat” (protective agent) – ainet, mis moodustab püsiva 
lenduva ühendi analüüdiga. Nt EDTA aitab fosfaadi, sulfaadi vastu.

– Dissotsiatsioonitasakaal. Nt MO ↔ M + O
• Kasutada redutseerivat leeki.

– Ionisatsioonitasakaal. Nt M ↔ M+ + e-

• Lisada ionisatsiooni supressorit – ainet, mis loovutab leegis 
kergesti elektrone nihutab sellega ionisatsioonitasakaalu. Nt 
leelismetallid.
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AAS analüüs

• Kõige keerulisemaks, aeganõudvamaks ja suuremat 
määramatust põhjustavaks etapiks võib kujuneda 
proovi ettevalmistamine.

• Enamasti kasutatakse vesilahuseid – ka mineraalid, 
taimsed ja loomsed proovid tuleb lahustada.
– Lahustamise ekstreemsed tingimused võivad põhjustada 

analüüdi kadu (tilkadena aurus, anumate seintele).

– Lahustamiseks kasutatavad ained võivad sisaldada 
määratavaid komponente. Oluline jälgede määramisel.

• Tahkete proovide sisestamise tehnikad pole kuigi hästi 
korduvad ja standardite valmistamine on keeruline.
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AAS analüüs 2

• AAS neeldumine peaks teoreetiliselt alluma Beeri
reeglile, kuid praktikas see sageli ei realiseeru. Nii 
on vaja kalibratsiooni lineaarsus tõestada ja seda 
tihti kontrollida.

• Lineaarne ala 2…3 suurusjärku.

• Maatriksi segavate mõjude tõttu kasutatakse AAS 
analüüsil tihti lisamismeetodit.

• Tüüpilised määramispiirid
– Leekatomisatsioon: 1…20 ng/ml

– Elektrotermiline atomisatsioon: 0.002…0.01 ng/ml
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AATOMFLUORESTSENTS-
SPEKTROSKOOPIA (AFS)
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AFS – aatomfluorestsents spektroskoopia

• AFS ei kasutata kuigi laialdaselt, sest

– kiirgusallikas peab olema suurema intensiivsusega -> 
kallis.

– suhteliselt keerulisem instrument.

– Mõned rakendused siiski on, nt Hg jälgede anaalüüs.

Atomisaator Monokromaator Detektor
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AFS instrument

• Kiirgusallikas

– õõneskatoodlamp impulssrežiimis.

– elektroodideta lahenduslamp.

– laser.

• Atomisaator on tavaliselt leek, kuid võib olla ka 
elektrotermiline või plasma.
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AFS analüüs

• Segavad mõjud on sama tüüpi ja sarnase 
suurusega kui AAS puhul.

• Avastamispiirid on reeglina samas suurusjärgus 
leegiga AAS omadega, kuid nt Ca puhul on 0.001 
ng/ml (vrd leek-AAS: 1 ja elektrotermiline AAS: 
0.02 ng/ml)
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AATOMEMISSIOON
SPEKTROSKOOPIA (AES)
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AES – aatomemissioon spektroskoopia

• Liigitatakse atomisaatori alusel:
– plasma AES

– kaarlahenduse AES

– sädelahenduse AES

– leek AES

Atomisaator,

kiirgusallikas
Monokromaator Detektor
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Plasma

• Plasma on elektrit juhtiv gaasiline segu, mis sisaldab 
märkimisväärsel hulgal elektrone ja katioone. Plasma 
summaarne laeng on ligikaudu null.

• AES-is kasutatakse tihti argooni plasmat, milles 
tekkivatele argooni ioonidele antakse välise 
elektromagnetväljaga piisavalt energiat, et säilitada 
plasmaolek.

• Plasma temperatuurid küünivad 10000 K ligi.

• AES-is kasutatakse reeglina ICP – induktiivselt seotud 
plasma.
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ICP ehitus

• Induktsioonvool on raadiosageduslik (ca 30 MHz) 
võimsusega kuni 2 kW.

• Argooni voolukiirus võib ulatuda kuni 20 l/min.

• Plasma on intensiivne, helevalge, leegisarnase tipuga.

Proovi aur või 

aerosool argoonis

Plasma argoon

Induktsioonmähis

Plasma koonus (torch)
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ICP-AES proovisisestus

• Proovisisestuseks kasutatakse kõiki sisestusviise, 
mida sissejuhatavas osas vaadeldi.

• Kõige tavalisem proovisisestusviis on 
pneumaatilise nebulisaatori abil. (Udu tekitava ja 
kandva argooni voolu kiirus ca 1 l/min.)

• Proovi sisestamine on enamasti ICP-AES juures 
suurimaks määramatuse allikaks.
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Plasma AES instrumendid

• Järjestikinstrument (sequential)

– Difraktsioonvõre pööramisega lastakse uuritavatele 
joontele vastavad lainepikkused detektorisse. 
Difraktsioonvõre pööramine võib olla ühtlane 
(skaneerimine) või “hüpatakse” ühelt joonelt teisele.

• Mitmekanalilised instrumendid

– Paljude fotoelektronkordistitega.

– Fourier teisendustega.
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ICP-AES atomiseerumine ja ionisatsioon

• Mõõtmiskohas (ca 15 mm kõrgusel induktiivmähise 
kohal) on plasma temperatuur ca 6000 K (so üle kahe 
korra kõrgem temperatuur kui kõige kuumemas leegis).

• Tänu kõrgele temperatuurile on atomisatsioon 
täielikum ja keemilisi segavaid mõjusid vähem kui 
leekatomisatsiooni korral.
– Analüüdi kadu ionisatsiooni tõttu on väike (plasmas on 

elektronide liig, mis nihutab ionisatsioonitasakaalu).
– Oksiide moodustub vähe, sest plasma keskkond on 

inertne.
– Omaneeldumine on väike, sest temperatuur plasmas on 

ühtlane.
• ICP-AES lineaarne ala on umbes 6 suurusjärku.
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Plasma AES analüüs
• Sobib põhimõtteliselt kõigi metallide määramiseks

– Leelismetallide määramine on raskendatud, sest nt Li, 
K, Rb, Cs kõige intensiivsemad jooned on lähis-IR alas, 
kus vajatakse teistsuguseid detektoreid.

• Mittemetallide jooned jäävad vaakum-UV alasse, 
mis nõuab määramiseks vaakumspektromeetrit.

• Kuna plasma AES spektris on väga palju jooni, siis 
on joonte kattumine (spektraalne segav mõju) 
vägagi tõenäoline. Vältimiseks on vaja tunda 
proovi koostist, et valida sobiv analüütiline joon.

• Määramispiir ca 1 suurusjärk parem leek AAS-ist
(0.01…40 ng/ml).
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Kaar- ja sädelahenduse AES

• Kasutatakse kvalitatiivses ja poolkvantitatiivses 
analüüsis.

• Proovid on enamasti tahked (lahuste jaoks sobivad 
teised AS meetodid paremini).

• Proov esineb ühe elektroodina või asetatakse proovi 
tükikesed grafiitelektroodi süvendisse. Teiseks 
elektroodiks on koonilise otsaga grafiitelektrood.

• Kasutatakse fotograafilise registreerimisega ja paljude 
fotoelektronkordistitega mitmekanalilisi instrumente.

• Põhiliselt kasutatakse metallurgias.
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Kaarlahenduse AES

• Kaarlahendus tekib elektrivoolu (kuni 30 A) toimel.
• Elektroodide vahel (vahekaugus ca 2 mm) tekib 

plasma, mille temperatuur on ligi 5000 K.
• Kaarlahenduse emissioonspektrites on palju jooni. 

Ioonidele vastavaid jooni on vähe.
• Kuna kaarlahendus on suhteliselt ebapüsiv ja 

analüüdid aurustuvad elektroodi pinnalt eri aegadel, 
siis on vaja signaal keskmistada vähemalt üle 20 s 
intervalli.

• Kuna tahkete proovide korral sõltub emissiooni 
intensiivsus proovi maatriksist, siis kasutatakse 
kvantitatiivses analüüsis alati sisestandardit.
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Kaarlahenduse AES
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Sädelahenduse AES

• Tekib elektrivoolu toimel (10…50 kV, hetkeline 
voolutugevus ca 1000 A).

• Elektrivool kandub ühelt elektroodilt teisele kitsa 
“kanali” kaudu, mille temperatuuri hinnatakse 
40000 K.

• Kõrge temperatuuri tõttu on ioonide 
emissioonjooni küllalt palju.

• Kvantitatiivseks analüüsiks peab täpselt 
kontrollima analüüsitingimusi, sh proovi koostis ja 
kuju. Kasutatakse sisestandardimeetodit.
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Leegiga AES

• Kasutatakse põhiliselt leelismetallide (ja vahel Ca) 
määramiseks.

– Leegi temperatuur on piisav leelismetallide 
ergastamiseks, kuid ei ergasta muid (segavaid) metalle.

– Spektrid on lihtsad ja nii on võimalik kasutada lihtsaid 
seadmeid (valgusfiltrid, nähtava spektriala detektorid).

• Paljud AAS seadmed võimaldavad leegiga AES teha.

• Tavalisim rakendus on Na ja K sisalduse määramine 
bioloogilistes vedelikes (vereplasma, uriin).
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LIBS – laser-induced breakdown 
spectroscopy

• AES alaliik

• Laserkiir (nt. Nd:YAG) juhitakse materjali pinnale

• Pinnalt aurustub ca nanogramm materjali

• Aurustumise hetkel moodustub plasma, mis annab 
pidevat kiirgust  kasutu

• Plasma paisub kiiresti ja seetõttu jahtub. 
“Jahtunud” aatomite kiirgusspektrid 
registreeritakse
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Vt. gondal2011_LIBS.pdf ÕIS-is.

LIBS

• Avastamispiirid enamasti 10 ppm suurusjärgus

• Eelised:

– Kasutab vähe proovi, peaaegu mittedestruktiivne

– Võimalus proovi pinda “kaardistada”

– Distantsilt analüüs

– Kaasaskantav

• Puudused

– Laseri energia varieerub – korratavus vilets

17.02.2020 54


