
 

 

 

 

      
      
 

      

 

      

Spektrometria mas sprzężona  
z plazmą wzbudzaną indukcyjnie  
z mikropróbkowaniem za pomocą 

odparowania laserowego  
 

LA ICP-MS 
 

Kamil Jurowski    

Wojciech Piekoszewski 
 

ISBN

978-83-941637-0-9 

 

    

2015 
 

 

 



 

Kamil Jurowski 

Wojciech Piekoszewski 

 

 

 

Spektrometria mas sprzężona  

z plazmą wzbudzaną indukcyjnie  

z mikropróbkowaniem za pomocą 

odparowania laserowego (LA ICP-MS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków 2015 

 

ISBN 978-83-941637-0-9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mojej ukochanej Żonie i moim wspaniałym Rodzicom, 

którzy przyczynili się do powstania tej książki, 

pracę tę poświęcam 

 

                                              Kamil Jurowski 
 

 

 

 



mgr Kamil Jurowski 

jurowski@chemia.uj.edu.pl 

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie (2012) – praca pod tytułem „Zastosowanie metody 
LA ICP MS do obrazowania cynku w strukturach mózgu szczura 
jako narzędzie do badania patofizjologii depresji”. Obecnie doktorant 
na macierzystej jednostce. W swoim dorobku posiada cztery publikacje 
z listy filadelfijskiej dotyczące metodyki oraz strategii kalibracyjnych 
w przypadku zastosowania metody LA ICP-MS w badaniach 
(bio)medycznych, jest  autorem dwóch wystąpień konferencyjnych, 
dotyczących tej metody analitycznej. Od początku studiów doktoranckich 
jest stypendystą Konsorcjum „KNOW” (Krajowy Narodowy Ośrodek 
Wiodący) im. Mariana Smoluchowskiego w Krakowie. Członek Polskiego 
Towarzystwa Chemicznego oraz Polskiego Towarzystwa Spektrometrii 
Mas. 



prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski 

piekosze@chemia.uj.edu.pl 

Profesor nauk medycznych, specjalista toksykolog – absolwent 
Akademii Medycznej w Krakowie. Jeden z najwybitniejszych dydaktyków 
i naukowców w zakresie toksykologii oraz analityki toksykologicznej 
i farmaceutycznej w Polsce. Obecnie wykładowca toksykologii sądowej, 
toksykologii klinicznej, ekotoksykologii, toksykologii ogólnej, analizy 
farmaceutycznej i spektrometrii mas na Wydziale Chemii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie.  Wybitny autor wielu publikacji z listy 
filadelfijskiej dotyczących zagadnień związanych z dystrybucją i rolą 
metali w różnych materiałach biologicznych (włosy, paznokcie, mózg) 
badanych za pomocą analitycznych technik mapowania oraz 
obrazowania. 



Tytuł: Spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną 
indukcyjnie z mikropróbkowaniem za pomocą odparowania 
laserowego (LA ICP-MS) 

Copyright © 2015 by Scientiae et Didactics 

Copyright © 2015 by Kamil Jurowski i Wojciech Piekoszewski 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Książka jest dziełem twórcy i wydawcy. 
Książka ani jej część nie może być przedrukowywana ani w żaden sposób 
reprodukowana lub odczytywana w środkach masowego przekazu bez 
pisemnej zgody wydawnictwa Scientiae et Didactics. Utwór w całości 
ani we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany 
za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, 
nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczany ani 
rozpowszechniany w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak 
i w sieciach lokalnych oraz nie może być stosowany do celów 
dydaktycznych (instrukcje do ćwiczeń, slajdy do wykładów itp.) bez 
pisemnej zgody wszystkich posiadaczy praw autorskich 
(wydawnictwa Scientiae et Didactics i wszystkich autorów). 

Wydanie I w języku polskim 

Redakcja i skład: Scientiae et Didactics 

Recenzent: prof. dr hab. Gabriel Nowak 

Korekta: Scientiae et Didactics 

Projekt okładki i opracowanie graficzne: Scientiae et Didactics 

Wydawnictwo Scientiae et Didactics 

https://scientiaeetdidactics.wordpress.com 

Kraków 2015 

ISBN 978-83-941637-0-9 



K. Jurowski, W. Piekoszewski, ISBN: 978-83-941637-0-9, Scientiae et Didactics, 2015, Strona | 5 

INTERAKTYWNY SPIS TREŚCI 

WSTĘP ............................................................................................................... 6 

ROZDZIAŁ 1. Informacje wstępne na temat metody ICP-MS ....................... 7 

ROZDZIAŁ 2. Technika ICP-MS jako technika sprzężona .............................. 9 

ROZDZIAŁ 3. Systemy wprowadzania próbek .............................................. 11 

        3.1 Próbki ciekłe ........................................................................................ 11 

3.1.1.  Rozpylacz (nebulizer) ................................................................ 12 

3.1.2.  Komora mgielna ....................................................................... 18 

       3.2. Próbki stałe ......................................................................................... 22 

3.2.1. Budowa i zasada działania systemu do odparowania laserowego .... 23 

3.2.2. Odparowanie laserowe i jego mechanizm ..................................... 33 

3.2.3. Typu mikropróbkowania odparowaniem laserowym.. ..................... 35 

ROZDZIAŁ 4. Źródło jonów ............................................................................ 38 

        4.1. Plazma i budowa palnika ICP ........................................................... 38 

        4.2. Mechanizm powstawania plazmy..................................................... 41 

        4.3. Procesy zachodzące w plazmie ........................................................ 43 

      4.4. Systemy ustawiania palnika i ich charakterystyka ......................... 45 

ROZDZIAŁ 5. Łącznik (interfejs) – obszar separacji jonów ......................... 46 

ROZDZIAŁ 6. Układ optyki jonowej .............................................................. 49 

ROZDZIAŁ 7. Analizatory ............................................................................... 52 

7.1. Analizator kwadrupolowy (Q) ........................................................ 52 

7.2. Analizator czasu przelotu (TOF) ..................................................... 54 

ROZDZIAŁ 8. Detektory.................................................................................. 58 

8.1. Powielacz elektronowy ................................................................... 58 

8.2. Fotopowielacz .................................................................................. 59 

8.3. Powielacz elektronowy typu channeltron ..................................... 60 

8.4. Puszka Faraday’a ............................................................................. 60 

8.5. Sposoby rozszerzania zakresu pomiarowego ................................ 61 

ROZDZIAŁ 9. Podsumowanie ......................................................................... 63 

ROZDZIAŁ 10. Bibliografia ............................................................................. 65 



K. Jurowski, W. Piekoszewski, ISBN: 978-83-941637-0-9, Scientiae et Didactics, 2015, Strona | 6 

WSTĘP 

W polskiej literaturze fachowej brak jest monografii, która przedstawiałaby 
w możliwie najszerszy sposób - opis, budowę i zasadę działania spektrometrii mas 
sprzężonej z plazmą indukcyjnie sprzężoną z mikropróbkowaniem (ablacją) za 
pomocą odparowania laserowego (LA ICP-MS). Technika ta obecnie stanowi centrum 

zainteresowania w nowoczesnych badaniach bioanalitycznych (metalomika) o czym 

świadczy wiele publikacji naukowych w ostatniej dekadzie. Tym bardziej dla autorów 
niniejszej monografii jest dużym zaskoczeniem, iż nie ma w polskiej literaturze żadnej 
pozycji literaturowej poświęconej tej obiecującej technice analitycznej. 

We współczesnym Świecie dominuje komputeryzacja, cyfryzacja i coraz większa 
ilość publikacji i monografii występuje w postaci elektronicznej (e-booki). W tego 

typu rozwiązaniach można dopatrywać się zarówno wad jak i zalet, niemniej jest to 
obecnie jedyny możliwy środek przekazu do najszerszego grona odbiorców. Taki 
właśnie cel przyświecał autorom niniejszej pracy, którzy zdecydowali się wydać 
monografię tylko w postaci elektronicznej. 

Autorzy dokonali możliwie największych starań, aby uniknąć ewentualnych błędów 
i zastosować poprawną nomenklaturę analityczną. Niemniej autorzy zdają sobie 
sprawę z ewentualnych niedoskonałości pracy i proszą o zgłaszanie swoich 
wątpliwości bezpośrednio na adres: jurowski@chemia.uj.edu.pl 

Mamy nadzieję, iż praca ta będzie stanowić cenne źródło wiedzy w nowoczesnym 
wydaniu, które umożliwi zapoznanie się z niezwykle interesującą i obiecującą 
techniką analityczną. 

  Autorzy 

mgr Kamil Jurowski Prof. dr hab. n. med. Wojciech Piekoszewski 
jurowski@chemia.uj.edu.pl piekosze@chemia.uj.edu.pl 

i 
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INFORMACJE WSTĘPNE  
NA TEMAT METODY ICP-MS 

Technika analityczna to zespół metod analitycznych wykorzystujących to samo 

zjawisko fizyczne, natomiast pojęcie metody analitycznej dotyczy konkretnego 

sposobu oznaczania określonego analitu w określonej matrycy, za pomocą danej 

techniki, wykorzystując określone postępowanie. Stąd ICP-MS należy uważać za 

technikę analityczną, gdyż akronim nazwy nie definiuje w sposób precyzyjny 

oznaczania, natomiast LA ICP-MS należy uważać za metodę analityczną, gdyż w tym 

przypadku został zdefiniowany sposób wykonania analizy (ablacja/mikropróbkowanie 

za pomocą odparowania laserowego; LA – ang. Laser Ablation) oraz charakter 

analizowanych próbek (odparowaniu laserowemu poddawane są próbki stałe). 

Metodą analityczną umożliwiającą wyznaczanie stężeń pierwiastków w strukturach 

tkankowych jest LA ICP-MS. Metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie 

indukcyjnie sprzężonej z mikropróbkowaniem za pomocą odparowania laserowego 

(LA ICP-MS - ang. Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass 

Spectrometry) stanowi nowoczesną metodę analityczną we współczesnej 

bioanalityce. Bazą do zestawienia aparatury LA ICP-MS jest technika ICP-MS, która 

zaliczana jest do tzw. technik sprzężonych. 

Technikę ICP-MS opracował Gray w 1978 r., a pierwsze aparaty do jej stosowania 

pojawiły się w 1980 r., a więc kilkanaście lat później niż technika atomowej 

spektrometrii emisyjnej ze wzbudzaniem plazmowym (ICP-OES ang. - Inductively 

Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy). Obecnie szacuje się, że na świecie 

używanych jest ponad sześć tysięcy spektrometrów ICP-MS, które umożliwiają szybką 

analizę wielopierwiastkową (do 70 pierwiastków w ciągu kilku minut). Technika ta 

charakteryzuje się dużą czułością, selektywnością, niską granicą oznaczalności oraz 

szybkością oznaczeń. Najpoważniejszym ograniczeniem są jednak bardzo wysokie 

koszty aparatury.  

Instrumenty analityczne wyposażone w plazmę indukcyjnie sprzężoną są 

szeroko stosowane przy oznaczaniu śladowych ilości metali w próbkach 

środowiskowych, np. w wodzie do picia, ściekach, czy wodach podziemnych. Można 

ją również zastosować przy oznaczaniu śladowych ilości metali w próbkach 

petrochemicznych, w produktach żywnościowych, geologicznych, archeologicznych 

oraz w materiałach biologicznych.  

Próbki stałe (np. kości, rośliny, mózg i inne tkanki narządów) można wprowadzać 

do plazmy za pomocą wiązki laserowej. Odparowanie laserowe (zwane także 
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niepoprawnie ablacją laserową), jest obecnie często stosowaną metodą w połączeniu 

z techniką ICP-MS. Pierwsza praca, opisująca możliwości wykorzystania odparowania 

(ablacji) laserowej, jako metody mikropróbkowania w połączeniu z ICP-MS, ukazała 

się w 1985 r., natomiast w roku 1990 r. wprowadzono pierwsze handlowo dostępne 

przyrządy, umożliwiające szersze zastosowanie tej techniki w laboratoriach 

chemicznych. Metodę tę nazwano spektrometrią mas sprzężoną (połączoną) 

z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej z mikropróbkowaniem za pomocą 

odparowania laserowego i oznaczono akronimem: LA ICP-MS. Za pomocą tej metody 

analitycznej jest możliwe przeprowadzenie mikro-niszczącej analizy składu 

pierwiastkowego ciał stałych. Mikropróbkowanie umożliwia określenie rozmieszczenia 

materiału (dystrybucji) wybranych pierwiastków na powierzchni próbki stałej 

(mapowanie) oraz pomiar rozmieszczenia pierwiastków w warstwach 

podpowierzchniowych (analiza w głąb badanego materiału). 

W metodzie LA ICP-MS wykorzystuję się odparowanie laserowe niewielkich ilości 

materiału z powierzchni próbki w atmosferze gazu obojętnego (najczęściej argonu 

o bardzo wysokiej czystości), następnie uzyskany aerozol jest przenoszony

w strumień gazu nośnego (także argon) do plazmy ICP. W plazmie następuje 

jonizacja drobin (cząstek) analitu. Jony dodatnie kierowane są do analizatora mas, 

w którym są rozdzielane ze względu na stosunek m/z, a następnie trafiają do 

detektora. Metoda LA ICP-MS jest szeroko stosowana w badaniach geochemicznych, 

antropologicznych, medycznych, toksykologicznych i wielu innych ze względu na 

swoje ogromne możliwości adaptacyjne. 
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TECHNIKA ICP-MS JAKO 
TECHNIKA SPRZĘŻONA 

Współczesna chemia analityczna dysponuje zaawansowanymi technikami 

analitycznymi, będącymi często rozwinięciem znanych technik lub metod 

„klasycznych” (np. miareczkowania) poprzez ich zautomatyzowanie. Rosnące 
wymagania związane z rozwojem zakresu badań dotyczących analizy próbek 

o bardzo złożonym składzie (np. próbki biologiczne), oraz występowanie analitów

w bardzo małych ilościach sprawiają, że wykonanie analizy w sposób wiarygodny 

wymaga stosowania kilku technik analitycznych. Klasycznym przykładem jest 

stosowanie technik chromatograficznych do rozdzielania analizowanych substancji, 

a następnie stosowanie technik spektrometrycznych, pozwalających na identyfikację 

i analizę ilościową nawet w przypadku bardzo małych stężeń analitów. Istnieje 

oczywiście możliwość kolejnego stosowania różnych technik i procedur, jednakże 

przy manualnej obsłudze instrumentów analitycznych oraz przenoszenia próbek 

istnieje duże niebezpieczeństwo popełnienia błędów oznaczania i wydłużenia czasu 

analizy, co związane jest ze złożonością procedury.  

Wymienione problemy zainicjowały progresywny kierunek w rozwoju nowoczesnej 

chemii analitycznej, jakim jest opracowywanie tzw. sprzężonych technik 
analitycznych (ang. coupled/hyphenated techniques), które w jednym 

przyrządzie łączą dwie lub więcej technik, najczęściej technik rozdzielania/separacji 

i technik oznaczania. W takim przypadku akronim danej techniki sprzężonej składa 

się z dwóch części: akronimu techniki wykorzystującej rozdzielanie lub separację 

(np. GC – ang. Gas Chromatography), natomiast akronim drugiej techniki służącej do 

identyfikacji (np. MS – ang. Mass Spectrometry) był połączony z pierwszym 

akronimem za pomocą znaku łącznikowego „-” (ang. hyphenated – znak 

łącznikowy; np. GC-MS). Często w literaturze można spotkać się z akronimem typu: 

LA-ICP-MS, LA ICP-MS, lub LA/ICP-MS.  

W związku z wieloma nieporozumieniami, co do pisowni, ciągłymi zmianami 

w rekomendacjach IUPAC, autorzy monografii zdecydowali się ostatecznie na 

stosowanie akronimu LA ICP-MS, uznając ten zapis za najbardziej poprawny. 

Połączenie dwóch technik analitycznych umożliwia osiągnięcie celu często 

niemożliwego do osiągnięcia przez zastosowanie dwóch technik osobno, np. 

uzyskanie technik analitycznych przydatnych do oznaczania różnych parametrów 

zawartości analitu w badanych próbkach. Tak jak wcześniej wspomniano, zazwyczaj 

w pierwszym instrumencie analitycznym (będącym integralną częścią całego 
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- jednego instrumentu analitycznego) może zachodzić etap: rozdzielania czy separacji 

składników próbki, natomiast w drugim instrumencie analitycznym zachodzi etap 

analizy jakościowej i ilościowej. Typowym przykładem analitycznej techniki 

sprzężonej jest już wspomniana technika GC-MS, która stanowi połączenie 

(sprzężenie) technik spektrometrii mas z techniką chromatografii gazowej. W tym 

przypadku pierwszym instrumentem analitycznym jest chromatograf gazowy, do 

którego wprowadza się wcześniej w odpowiedni sposób przygotowaną próbkę, 

następnie etap identyfikacji i oznaczania poszczególnych analitów zachodzi  

w spektrometrze mas. Z kolei technika ICP-MS nie jest typowym przykładem techniki 

sprzężonej z punktu widzenia chemii analitycznej, gdyż pierwszy z instrumentów 

(ICP) nie może być samodzielnym instrumentem analitycznym, co więcej nie 

powinien być tak rozumiany, gdyż jego rola polega na utworzeniu jonów z próbki 

analitycznej, a więc jest to metoda jonizacji, a nie separacji, czy rozdzielania. Stąd 

uważanie techniki ICP-MS jako techniki sprzężonej nie jest do końca poprawne  

z punktu widzenia definicji technik sprzężonych (łączonych), nie mniej w akronimie 

tej techniki stosuje się często znak łącznikowy symbolizujący połączenie obu technik.  

Tak więc w odczuciu autorów niniejszej pracy należałoby zakwalifikować technikę 

ICP-MS do nowoczesnych technik analitycznych, będącej szczególnym przykładem 

technik spektrometrii mas. Należy również zauważyć, że w przypadku akronimów 

metod sprzężonych ze spektrometrią mas (np. LA ICP-MS) w literaturze często 

można spotkać używanie skrótów literowych definiujących stosowany analizator – np. 

LA ICP-TOF-MS, oznacza spektrometrię mas z zastosowaniem analizatora czasu 

przelotu (TOF – ang. Time Of Flight), połączoną (sprzężoną) z indukcyjnie 

sprzężoną/indukowaną plazmą z mikropróbkowaniem za pomocą odparowania 

laserowego (ablacji). 
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SYSTEMY WPROWADZANIA  
PRÓBEK 
 

 Stosowane są różne systemy (sposoby) wprowadzania próbek, z których każdy 

zaprojektowany jest do rozwiązywania specyficznych problemów analitycznych. 

Każde podejście ma wspólny cel, a mianowicie ostatecznie przekształcić analizowaną 

próbkę w aerozol, który wprowadza się następnie do plazmy. Po wejściu do plazmy, 

aerozol jest gwałtownie atomizowany. Dobór odpowiedniego sposobu wprowadzania 

próbki zależy od jej postaci fizycznej oraz również od składu matrycy, rodzaju 

(właściwości fizykochemicznych) analitów i ich stężeń. W technice ICP-MS można 

wyróżnić trzy sposoby wprowadzania próbek, gdyż możliwe jest analizowanie próbek 

występujących w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazowym. W niniejszej 

monografii zostały opisane dwa pierwsze sposoby (ze względu na ich szeroką 

stosowalność), natomiast próbki gazowe mogą być wprowadzane bezpośrednio  

(np. po wytworzeniu gazowych wodorków).  

Należy również zauważyć, że aby korzystać z odpowiednich sposobów 

wprowadzania próbek, należy wcześniej próbki wstępnie przygotować. Stąd, metoda 

wprowadzania próbki do instrumentu analitycznego ma kluczowe znaczenie  

w opracowaniu optymalnej strategii dla analizy. 

  

 

 3.1 PRÓBKI CIEKŁE 
 

 Jednym z najczęstszych sposobów wykonywania bezpośredniej analizy próbek 

ciekłych techniką ICP-MS, jest wytwarzanie aerozolu (mgła składająca się z drobnych 

kropelek), a następnie oddzielenie największych kropelek, co zapobiega ich 

wprowadzaniu do plazmy. Osiąga się to przez zastosowanie rozpylacza 

(nebulizera; wł. nebula – mgławica), oraz komory mgielnej (ang. spray 

chamber). Należy zwrócić uwagę, iż często używane pojęcie „nebulizatora” jest 

niepoprawne z punktu widzenia nomenklatury analitycznej. Przed tym procesem 

próbka ciekła jest pompowana za pomocą pompy perystaltycznej – Rys. 1. a-b, do 

rozpylacza z prędkością ok. 1 L∙min-1. Pompa perystaltyczna, to małej wielkości 

pompa z dużą ilością mini-wałków, z których wszystkie obracają się ze stałą 

prędkością. Próbka doprowadzana do rozpylacza przy użyciu takiej pompy, porusza 

się ze stałą szybkością i pod stałym ciśnieniem. Zaletą pompy perystaltycznej jest 

3 
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zapewnienie stałego przepływu płynu, bez względu na różnice w lepkości między 

rozworami: próbki, wzorca oraz roztworu próby ślepej. 

 

 
Rys. 1. Pompa perystaltyczna i elementy jej budowy: (a) – przed analizą, (b) – prawidłowe 

ustawienie tuż przed wykonaniem analizy (Autor fotografii: K. Jurowski). 

 

 

3.1.1. ROZPYLACZ (NEBULIZER) 

 

Gdy próbka zostaje wprowadzona do rozpylacza ulega rozpylaniu w aerozol 

(dyspersja analizowanego roztworu w strumieniu gazu nośnego - najczęściej 

argonu). W większości przypadków próbki są wprowadzane w sposób ciągły do 

plazmy, co pozwala na uzyskanie stanu stacjonarnego populacji atomów, cząsteczek 

czy jonów. Procesy odpowiedzialne za wytwarzanie kropelek aerozolu, są jakościowo 

opisywane przez trzy mechanizmy: 

§ mała prędkość rozpadu dużych i wolnych, lub połączonych w większe 

aglomeraty kropelek cieczy (niestabilność Rayleigh’a-Taylor’a) 

§ rozrywanie połączeń warstw i form cieczy, poprzez rozciąganie strumienia 

cieczy spowodowane przepływem gazu nośnego 

§ tworzenie ciekłych filmów, a następnie niszczenie ich struktur falowych 

utworzonych na powierzchniach. 

 

Można powiedzieć, iż gaz przepływający przez ciecz jest źródłem energii 

mechanicznej, z kolei napięcie powierzchniowe i lepkość cieczy utrzymują jej postać 

fizyczną. Tak więc generalnie, wysokie wartości natężenia przepływu gazu przez 

ciecze, oraz ich niskie parametry: wartości napięcia powierzchniowego i lepkości 

dynamicznej, stwarzają dogodne warunki do utworzenia aerozolu. Tworzenie ciekłych 

filmów implikuje tworzenie najmniejszych kropli, natomiast niestabilność Rayleigh’a-

Taylor’a może prowadzić do utworzenia kropel większych. Najprostszym sposobem 

opisania skutecznego i eksperymentalnego modelu zachowania się cieczy  

w wymienionych warunkach, jest wykorzystanie modeli parametrycznych  
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- np. modelu Nukiyam’a i Tanasawy. Jednakże model ten nie odpowiada warunkom 

panującym w rozpylaczach stosowanych w technice ICP oraz przewiduje wielkość 

kropli, które są większe niż uzyskiwane w instrumentach analitycznych. Stąd bardziej 

odpowiednim modelem, w przypadku rozpylaczy (np. koncentrycznych) i dotyczących 

większości stosowanych instrumentów analitycznych, został opisany przez Gras’a  

– wzór (1.1). 

 
1
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2

1 1 1 1 1 1
3,2 1 12

g 1 g g 1 1 1 g g

Q Q
D 0,48d 0,15d

V d Q d Q

s r h r
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(1.1) 

 

 

gdzie: 

d1 – średnica kropli cieczy [cm] 

σ1 – napięcie powierzchniowe cieczy [10-5 N∙cm-1] 

ρ1, ρg – gęstość cieczy, gazu [g∙mL-1] 

V - różnica w prędkości przepływu pomiędzy cieczą i gazem [mL∙s-1] 

Q1, Qg – natężenia przepływu cieczy i gazu przepływowego [mL∙s-1] 

Q1, Qg – natężenia przepływu cieczy i gazu przepływowego [mL∙s-1] 

η1 – lepkość cieczy [g·cm−1·s−1] (jednostką lepkości dynamicznej cieczy jest Puaz 

(P);  

[1 P] = [1 dyn·s∙cm-2] = [1 g·cm−1·s−1]) 

 

Analiza równania (1.1) pokazuje, że do produkcji aerozolu o odpowiednich 

(optymalnych) parametrach, stawiane są następujące wymagania: 

§ duży stosunek gaz:ciecz (współmierny do centralnego ograniczenia przepływu 

przez przewody stosowane w instrumentach ICP); 

§ mała średnica przewodów (lecz na tyle duża, by nie dochodziło do ich 

przypadkowego blokowania/zatykania); 

§ mała powierzchnia przewodu doprowadzającego gaz przepływowy, w celu 

uzyskania największych wartości różnicy w prędkości przepływu pomiędzy 

cieczą i gazem; 

§ niska lepkość ciekłej próbki; 

§ niska wartość napięcia powierzchniowego analizowanej próbki; 

§ wysoka gęstość gazu nośnego (stąd argon jest bardziej wydajny niż np. hel). 

 

Spełnienie powyższych wymagań, umożliwia otrzymanie odpowiedniego aerozolu 

możliwego do wykorzystania w instrumentach ICP, gdyż małe rozmiary kropel nie 

zakłócają poprawnego działania i stanu plazmy. Typowy rozkład rozmiarów kropli  

w aerozolu dla trzech typów rozpylaczy przedstawiono na Rys. 2. a-c. 
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Rys. 2. Typowe wykresy dystrybucji kropli od ich średnicy; a – rozpylacz krzyżowy;  
b – standardowy rozpylacz koncentryczny, c – rozpylacz mikro-koncentryczny  
(Autor wykresu: K. Jurowski – na podstawie: Dean J. Practical Inductively Coupled Plasma 

Spectroscopy, Wiley, 2005). 

 

 

 

 Wymiary rozpylaczy odgrywają bardzo ważną rolę z punktu widzenia ich 

zastosowanie do analizy złożonych próbek. Można wyróżnić kilka ich typów: 

pneumatyczne, ultradźwiękowe, krzyżowe, mikro-koncentryczne i mikro-

przepływowe. W praktyce w instrumentach ICP wykorzystywane są najczęściej dwa 

pierwsze z wyżej wymienionych.  

Termin - rozpylacz „pneumatyczny” należy rozumieć jako rozpylacz 

„wykorzystujący gaz nośny w postaci powietrza lub podobnego gazu”. W rozpylaczu 

tego typu (np. typu Meinharda’a) próbka w postaci cieczy wprowadzona jest przez 

kapilarę do regionu niskiego ciśnienia utworzonego za pomocą szybko 

przepływającego gazu - aerozol wytwarza się w wyniku gwałtownego rozprężenia 

gazu,  jego budowę przedstawia Rys. 3. a.  
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Rys. 3. Budowa pneumatycznego koncentrycznego rozpylacza typu Meinharda’a – przekrój  

i schemat budowy rozpylacza (Autor wykresu: K. Jurowski – na podstawie: Nelms S.  

ICP Mass Spectrometry handbook, 2005). 

 

 Rozpylacz tego typu zbudowany jest najczęściej z jednego kawałka szkła,  

a wewnętrzna część zawiera kapilarę o średnicy ok. 10 – 35 μm. W handlu dostępne  

są również urządzenia wykonane z polimeru PFA (ang. perfluoro-alkoxyalkane; 

polimer perfluoroalkoksylowy) lub częściowo z szafiru i stopionej krzemionki.  

W urządzeniu tym, gradient ciśnienia gazu jest siłą napędową procesu rozpylania,  

a jego skuteczność silnie zależy od przepływu gazu. Należy zwrócić uwagę,  

iż w przypadku tego rozpylacza (koncentrycznego) nie używa się pompy 

perystaltycznej, gdyż wykorzystywany jest tzw. „efekt Venturi” – gaz rozpylający 

przepływa w przestrzeni otaczającej kapilarę, powoduje wytwarzanie podciśnienia  

w okolicy końcówki i zasysanie próbki. Wydajność rozpylania w aerozol jest mała  

i wynosi kilka procent (1 – 2%). Maksymalna sprawność rozpylaczy jest osiągana 

przy optymalnym przepływie gazów, który wynosi ok. 1,0 L∙min-1 (0,06 – 1,2 L∙min-1 

oraz przepływie próbki: 0,5 – 1,5 mL∙min-1.  

 Koncentryczne rozpylacze pneumatyczne charakteryzują się doskonałą czułością  

i stabilnością, szczególnie w przypadku analizy roztworów właściwych 

(rzeczywistych). Natomiast otwory małej średnicy mogą być blokowane w przypadku 

analizy roztworów o bogatej matrycy w przypadku analizowania np. próbek w postaci 

zawiesin itp. W związku z różnymi wymogami stawianymi podczas analizy, jeśli 

chodzi o rozmaitość analizowanych próbek, pneumatyczny rozpylacz koncentryczny 

posiada wiele odmian.  

 Aspektem godnym uwagi jest mechanizm tworzenia się aerozolu  

z wykorzystaniem opisanego wcześniej koncentrycznego rozpylacza 

pneumatycznego. Prędkość gazu u wyjścia z pneumatycznego nebulizatora 

koncentrycznego jest wysoka i powoduje pojawienie się wiru gazu w toroidalnym 
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kształcie. W konsekwencji, roztwór osiągając koniec kapilary (wylot dyszy) jest 

rozłożony na ścianach kapilary i daje podstawę do utworzenia menisku. Tworzące się 

serie cienkich „języków” cieczy po przekroczeniu granicznej wartości długości 

rozrywają się tworząc kropelki, które wspólnie tworzą aerozol – Rys. 4. 

Zjawiskiem godnym uwagi jest tzw. „renebulizacja” (ang. renebulisation, 

ponieważ pojęcie to nie występuje w nomenklaturze analitycznej, stąd autorzy pracy 

proponują takie tłumaczenie odpowiednika angielskiego) polegająca na tworzeniu się 

kropli roztworu próbki na ściankach rozpylacza, a następnie ich ponowne rozpylanie. 

Rys. 5. przedstawia schemat rozpylacza ultradźwiękowego wraz z systemem  

do odparowania rozpuszczalnika. 

Jest to jedną z wad pneumatycznego rozpylacza koncentrycznego, gdyż powoduje 

to zwiększenie poziomu szumów (zakłóceń) w procesie rozpylania. W celu 

zminimalizowania zjawiska renebulizacji roztworu, wskazane jest zmniejszenie 

powierzchni przylegających do części wyjściowej gazu z rozpylacza. Stąd najlepszym 

rozwiązaniem jest wolna przestrzeń komory mgielnej w miejsca łączenia z nią 

rozpylacza.  

 

 
 

Rys. 4. Mechanizm tworzenia aerozolu (Autor rysunku: K. Jurowski – na podstawie:  

Nelms S. ICP Mass Spectrometry handbook, 2005). 
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Rys. 5.  Zjawisko renebulizacji - schemat rozpylacza ultradźwiękowego wraz z systemem  

do odparowania rozpuszczalnika (Autor rysunku: K. Jurowski – na podstawie:  

Nelms S. ICP Mass Spectrometry handbook, 2005). 

 

 

Materiał, z jakiego wykonany jest rozpylacz, również odgrywa niebagatelną rolę, 

ponieważ dla rozpylaczy wykonanych z materiałów podatnych na zwilżanie, 

obserwuje się gromadzenie kropli o znacznych rozmiarach, które są szybko  

i w sposób niezaplanowany rozpylane, a tym samym powodują poważne problemy ze 

stabilnością aerozolu. Sytuacja ta zdarza się rzadziej w przypadku rozpylaczy 

wykonanych z materiałów nie podatnych na zwilżanie. 

 

Oprócz pneumatycznych rozpylaczy koncentrycznych stosowane są często tzw. 

rozpylacze ultradźwiękowe – USNs (ang. UltraSonic Nebulisers), w których 

mechaniczna energia akustyczna, dostarczana za pomocą przetwornika wykonanego 

z kryształu piezoelektrycznego, zostaje przeniesiona do próbki. Kryształ 

piezoelektryczny w instrumentach analitycznych jest związany z płytą chemicznie 

bierną (np. stopioną krzemionką), na którą jest wprowadzana próbka. Rozpylacz 

ultradźwiękowy wykorzystuje fale ultradźwiękowe w zakresie od 200 kHz do 10 MHz, 

w celu zapewnienia energii do produkcji kropli, a nie przepływu gazu. W ten sposób 

przepływ gazu może być optymalizowany niezależnie od produkcji kropli. Fale te 

mogą rozprzestrzeniać się w odpowiednim ośrodku (ciekłej próbce) tylko na zadaną 

głębokość. Dlatego mała, ale znacząca głębokość cieczy musi być utworzona na 
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powierzchni płytki, tak, aby tworzyć menisk, z którego są produkowane kropelki. 

Zazwyczaj jest to realizowane poprzez pompowanie analitu na powierzchnię przez 

rurkę kapilarną. Na uwagę zasługuje fakt, iż objętość ciekłej próbki jest 

przekształcana w aerozol o średnicy kropel mniejszej niż 10 μm. Fakt ten sprawia,  

że obciążenie plazmy przez rozpuszczalnik jest bardzo wysokie, co oznacza z kolei,  

że obowiązkowe jest dołączenie system usunięcia rozpuszczalnika (systemu 

desolwatacji) przed wejściem do plazmy z tego typu rozpylacza. 

Rozwiązanie takie okazuje się charakteryzować efektywnym transportem analitu 

do plazmy (praktycznie ok. 30 %), co daje możliwości do uzyskania bardzo wysokiej 

czułości i niskich granic wykrywalności. Przykładowo, jeśli częstotliwość 

ultradźwięków generowanych przez kryształ wynosi: 3 MHz, a średnia wielkość 

kropelek wynosi 3 μm, to efektywność transportu aerozolu do plazmy, przy 

zastosowaniu systemu do usunięcia rozpuszczalnika, osiąga teoretycznie wartość od 

20 do 100 %. Przy zwiększeniu sprawności transportu analitu do plazmy, można 

obniżyć granice wykrywalności stosowanego przyrządu pomiarowego około 

dziesięciokrotnie (przy założeniu, że matryca próbki nie jest skomplikowana). 

Jednakże takie rozwiązania nie są wolne od wad: koszt jest znacznie wyższy, czas 

wymywania znacznie dłuższy, obecny jest efekt pamięci (np. 10B), a dokładność jest 

niższa o około: 2 - 3% ze względu na niestabilność procesu produkcyjnego kropli. 

 

 

 

 

 

3.1.2.  KOMORA MGIELNA 
 

W celu zapewnienia stabilności plazmy, trafiać do niej powinny tylko krople  

o średnicy mniejszej niż 10 μm. Stąd, w komorze mgielnej (ang. spray 

chamber), zachodzi skraplanie większych kropel i usuwanie ich z układu przez 

przewód spustowy (odpływ). Inną rolą tego elementu instrumentu ICP jest 

złagodzenie pulsacji, występujących podczas procesu rozpylania, spowodowanych 

głównie przez pompy perystaltyczne. Droga kropli z rozpylacza do palnika ICP, przez 

komorę mgielną, nie jest taka prosta jak by mogło się wydawać, bowiem w komorze 

mgielnej zachodzą różne skomplikowane procesy. Intensywność i jakość procesów 

zachodzących w komorze zależy od kilku czynników takich jak: rozmiar komory, 

cechy aerozolu (wielkość i prędkość kropel), oraz właściwości fizykochemiczne próbki 

(lepkość dynamiczna, napięcie powierzchniowe). Efektami zjawisk zachodzących na 

etapie przebywania kropli aerozolu w komorze mgielnej są: 

§ usunięcie kropel charakteryzujących się dużymi rozmiarami; 

§ zmniejszenie prędkości kropelek aerozolu; 

§ zmniejszenie całkowitej masy aerozolu lub objętości rozpylanej cieczy, która 

ma trafić do plazmy. 
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Aerozol trafiający do plazmy jest nazywany „aerozolem trzeciorzędowym”,  

a czułość pomiaru zależy głównie od jego właściwości. Stąd wpływ na wynik analizy, 

wykorzystującej aparat ICP-MS, jest zależny od cech komory mgielnej. Głównymi 

zjawiskami, jakie zachodzą w komorze mgielnej, z udziałem kropli aerozolu są:  

(1) odparowanie, (2) koagulacja lub (3) koalescencja kropli i skutki spowodowane 

przez bezwładność kropel, sedymentację grawitacyjną i turbulencje. Większość 

wymienionych wyżej efektów, zachodzących w tym samym czasie, w komorze 

mgielnej przedstawione są na Rys. 6.  

W warunkach zwykle stosowanych przy konwencjonalnym wprowadzeniu ciekłych 

próbek może być wskazane, by odparowanie rozpuszczalnika było na niskim 

poziomie, natomiast inne zjawiska transportu aerozolu mogą odpowiadać  

za modyfikację jego właściwości, co przełożyć się może na jakość wyniku 

końcowego. Przykładem zjawisk negatywnie wpływających na dalszy etap analizy są  

np. koagulacja i koalescencja kropelek, które polegają na połączeniu (fuzji) dwóch 

lub więcej kropli, prowadząc do zwiększenia średnicy nowoutworzonej kropli 

aerozolu. Pomimo iż jedną z ról komory mgielnej jest zatrzymywanie kropel o dużej 

średnicy, to zdarza się dość często, iż ze względu na dużą gęstość wprowadzonego 

do komory aerozolu, krople większe mogą być przetransportowane do plazmy. 

Dlatego też w celu możliwie dużej eliminacji efektów, negatywnie wpływającej na 

stan i zachowanie plazmy, w związku z docieraniem do niej dużych kropli aerozolu, 

stosowanych jest wiele odmian komór mgielnych.  

 

 
Rys. 6. Zjawiska zachodzące w komorze mgielnej z udziałem kropli aerozolu  
(Autor ryciny: K. Jurowski – na podstawie: Nelms S. ICP Mass Spectrometry handbook, 

2005). 
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Idealna komora mgielna powinna charakteryzować się następującymi cechami: 

§ posiadać dużą powierzchnię do wywołania kolizji i fragmentacji dużych kropli 

aerozolu; 

§ posiadać minimalną tzw. „objętość martwą”, aby zapobiec rozcieńczeniu 

próbki 

§ łatwo usuwać skondensowane krople roztworu próbki. 

 

Wymieniona cecha, zwana „objętością martwą” – rys. 7., jest to obszar komory 

zawierający uwięzione kropelki próbki przez długi okres czasu, zwiększając tym 

samym tzw. efekt pamięci. Oba efekty wpływają negatywnie na stosowaną 

metodę, czas przemywania jest dłuższy (objętość martwa) – co w efekcie prowadzi 

do wydłużenia czasu analizy oraz mogą wpływać na błąd pomiaru (efekt pamięci).  

W zależności od rodzaju analizowanych próbek, można używać wielu typów komór 

mgielnych. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: 

§ pojedynczego przejścia (np. typu „impact bead”); 

§ podwójnego przejścia (komory typu Scotta); 

§ cykloniczne.  

 

 

 

 

 

Rys. 7. „Objętość martwa” – na przykładzie układu: pneumatyczny rozpylacz 
koncentryczny - komora mgielna drugiego przejścia (typu Scotta); (Autor ryciny: K. Jurowski 
– na podstawie: Thomas R. Practical Guide to ICP-MS, CRC press, 2013). 
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Komory pojedynczego przejścia – rys. 8. są stosowane, gdy pierwotny aerozol 

jest właściwy (tzn. wielkość kropli jest mniejsza niż 10 μm) i nie wymaga dalszego 

filtrowania. 

 

 
Rys. 8. Schemat komory pierwszego przejścia typu „impact bead” (Autor ryciny: K. Jurowski 
– na podstawie: Thomas R. Practical Guide to ICP-MS, CRC press, 2013). 

 

 

W przypadku tego typu komory, aerozol trzeciorzędowy charakteryzuje się dużymi 

rozmiarami (średnicami) kropli (w porównaniu np. do komór podwójnego przejścia). 

Podczas korzystania z konwencjonalnych rozpylaczy pneumatycznych, komory 

mgielne pojedynczego przejścia mogą być wyposażone w tzw. „imact bead” Rys. 8. 

małą „kulkę” umocowaną wewnątrz komory, w celu zmniejszenia rozmiarów kropli. 

Idea polega na zderzeniu kropli z kulką, w wyniku czego kropla się rozbija na 

mniejsze krople. Oprócz komór pojedynczego przejścia typu „impact bead” 

stosowane są komory zawierające przegrody wewnętrzne o podobnej zasadzie 

działania do komór wcześniej wymienionych. Jedną z zalet komór mgielnych 

pojedynczego przejścia jest łatwość w ich przepłukiwaniu (przedmuchiwaniu), stąd 

czas wymywania jest krótki, co w efekcie wpływa na czas analizy. Ta cecha sprawia, 

że tego typu konstrukcja komory, znajduje zastosowanie w technice: HPLC-ICP MS. 

Komory podwójnego przejścia (inaczej komora tunelowa, tzw. komory Scotta)  

– Rys. 9. składają się z dwóch szklanych rur, koncentrycznie ustawionych względem 

siebie, oraz tubusów bocznych – odpływu i doprowadzającej krople do plazmy. 

Rozpylacz połączony z komorą jest ustawiony pod kątem 180° względem osi komory. 

Idea działania tego typu komór polega na tym, że do górnej części (wylot do palnika 

ICP) docierają krople aerozolu o małych rozmiarach, a większe zostają usunięte przez 

odpływ, w wyniku wcześniejszego rozbicia ich na ścianie zderzeniowej (natryskowej). 

Przyrządy te występują w różnych kształtach, rozmiarach i są zbudowane z różnych 

materiałów. Posiadają bardzo wytrzymałą konstrukcję, stąd nadają się do 
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rutynowego stosowania podczas pomiarów różnego rodzaju próbek ciekłych  

(są uniwersalne). 

 
Rys. 9. Schemat wraz wymiarami [mm] typowej komory mgielnej podwójnego przejścia 

 (typu Scotta). (Autor ryciny: K. Jurowski – na podstawie: Thomas R. Practical Guide to ICP-

MS, CRC press, 2013). 

 

Trzecim typem komory mgielnej są tzw. komory cykloniczne, w których 

wykorzystuje się działanie siły odśrodkowej na krople aerozolu. Aerozol wraz z gazem 

nośnym (argon) jest stycznie wprowadzany przez wlot do komory (lub osobno przez 

dwa wloty), a następnie ruchem wirowym (spiralnym) kierowany jest w dół naczynia. 

Rozpędzone krople aerozolu, natrafiając na ściany komory, ulegają rozbiciu i jako 

lżejsze trafią do wylotu górnego, trafiając do palnika ICP. Krople większe (które nie 

uległy rozbiciu na ścianach komory) usuwane są przez odpływ w dolnej części 

komory.  

 

Praktyka laboratoryjna wskazuje, iż mgielne komory cykloniczne mają wysoką 

efektywność pobierania próbek (wydajność transportu aerozolu do palnika)  

w przypadku analizy roztworów właściwych, co przekłada się na większą czułość  

i obniżenie granicy wykrywalność. Jednakże w porównaniu do komór podwójnego 

przejścia (typu Scotta), komory cykloniczne w niektórych rodzajach próbek 

odznaczają się gorszymi parametrami. 

 

 

3.2. PRÓBKI STAŁE 
 

 

Najczęściej ze względu na ogólną łatwość w posługiwaniu się próbkami ciekłymi 

oraz możliwość zastosowania metod kalibracji, które wykorzystują w większości 

roztwory wzorcowe, zwykle taka postać próbki poddawana jest analizie przy użyciu 

instrumentów ICP-MS. Podstawową wadą analizowania próbek ciekłych (np. 

mineralizatu próbki stałej) jest fakt, iż na drodze mineralizacji upraszcza się matrycę 

(b) 
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oraz traci bezpowrotnie zakodowaną informację na temat dystrybucji analitu  

w badanej próbce (niemożność wykonania analizy rozmieszczenia). W związku z tym, 

oraz z uwagi na fakt związany ze znacznym wzrostem zainteresowania bezpośrednią 

analizą próbek stałych (np. kontrolą jakości materiałów metalurgicznych, badaniami 

archeologicznymi itp.), wykorzystuje się do tego celu np. metodę LA ICP-MS. 

Wówczas próbki stałe można analizować na drodze odparowania laserowego 

(ablacji laserowej), a następnie kierować do plazmy palnika ICP. Warto zauważyć, 

że po raz pierwszy metodę odparowania laserowego zastosował w 1985 r. Gray, 

jednak dostępność komercyjna i unowocześnienie tej metody mikropróbkowania 

nabrało na znaczeniu dopiero w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Należy również zwrócić 

uwagę na fakt, iż chcąc być w zgodzie z obowiązującymi zaleceniami dotyczącymi 

terminologii analitycznej nie powinno się stosować pojęcia „ablacji laserowej”, 

uznając ten termin jako niepoprawny, gdyż stanowi spolszczenie angielskiej nazwy 

„laser ablation”.  

 

 

3.2.1. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU DO ODPAROWANIA 
LASEROWEGO 

 

System do odparowania laserowego (zwany również niepoprawnie komorą 

ablacyjną) służy do mikropróbkowania próbek stałych i jej transportowania 

bezpośrednio do palnika plazmowego poprzez użycie gazu transportującego (argonu 

lub/i helu). W budowie tego urządzenia (zwanego często przystawką do 

odparowania/ablacji) można wyróżnić następujące elementy – Rys. 10., laser 

Nd:YAG, układ optyki wiązki laserowej, regulowany stolik, na którym umieszcza się 

badaną próbkę, wlot gazu nośnego i wylot próbki wraz z gazem nośnym skierowany 

bezpośrednio do palnika plazmowego. Słowo laser jest akronimem pełnej angielskiej 

nazwy obejmującej mechanizm działania tego urządzenia – wzmocnienie światła 
przez wymuszoną emisję promieniowania (ang. Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation).  
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Rys. 10. Schemat budowy systemu do odparowania laserowego (Autor ryciny: K. Jurowski). 

 

 

 

Podczas emisji wymuszonej, promieniowanie pobudza stan wzbudzony do emisji 

fotonu o takiej samej częstości. Prawdopodobieństwo emisji jest tym większe, im 

więcej jest obecnych fotonów. Akcją laserową nazywa się zjawisko emisji potężnej 

wiązki fotonów o specjalnych cechach, zachodzące w wyniku przejścia układu  

ze stanu energetycznie wyższego, bardzo nietrwałego, na poziom energetyczny 

niższy. Zasadniczą cechą akcji laserowej jest dodatnie sprzężenie zwrotne - im więcej 

fotonów o odpowiedniej częstości pada na próbkę, tym więcej fotonów o tej samej 

częstości jest generowanych. Warunkiem koniecznym do wystąpienia akcji laserowej 

jest obecność metastabilnego stanu wzbudzonego, czyli stanu, którego czas życia 

jest na tyle długi, by mogła z niego nastąpić emisja wymuszona. Kolejnym 

warunkiem koniecznym jest większe obsadzenie stanu metastabilnego niż stanu  

o niższej energii, na którym kończy się przejście, gdyż tylko wtedy może wystąpić 

efektywna emisja promieniowania. W przypadku równowagi termicznej następuje 

odwrotna sytuacja, stąd zachodzi konieczność uzyskania inwersji obsadzeń, czyli 

stanu, w którym więcej indywiduum chemicznych (cząsteczek, atomów) znajduje się 

w stanie wyższym niż w stanie niższym. Jeden z możliwych sposobów osiągnięcia 

opisanego poprzednio stanu przedstawiono na Rys. 11.  
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Rys. 11. Schemat przejść zachodzących w jednym z typów lasera trójpoziomowego  

(Autor ryciny: K. Jurowski). 

 

 

Indywiduum chemiczne jest wzbudzane do stanu pośredniego „A”, z którego 

następnie przechodzi do niżej położonego stanu „B” w wyniku utraty energii  

w sposób bezpromienisty, natomiast przejście laserowe (akcja laserowa) jest 

powrotem ze stanu „B” do stanu podstawowego „P”. Lasery oparte na takim układzie 

nazywane są laserami trójpoziomowymi (ponieważ w całym procesie uczestniczą trzy 

poziomy energetyczne). Przejście ze stanu podstawowego „P” do stanu pośredniego 

„A” („P” → „A”) jest wywołane (indukowane) silnym błyskiem światła w procesie 

zwanym pompowaniem. Przejście ze stanu „A” do „B” powinno być szybkie, 

natomiast zjawisko akcji laserowej powinno zachodzić możliwie powoli. Powyższy 

model opisuje zasadę działania laserów trójpoziomowych, jednakże lasery tego typu 

posiadają wadę, jaką jest trudne osiąganie inwersji obsadzeń, gdyż wymaga  

to wzbudzania bardzo wielu indywiduów chemicznych ze stanu podstawowego 

(proces pompowania). Zadanie to upraszcza układ występujący w laserach 

czteropoziomowych, ponieważ stan końcowy przejścia laserowego „B’ ” jest różny  

od stanu podstawowego „X” – Rys. 12. Ponieważ stan „B’ ” początkowo nie jest 

obsadzony, każde obsadzenie stanu „B” odpowiada inwersji obsadzeń i można 

oczekiwać wystąpienia akcji laserowej, jeśli tylko stan „B” jest w wystarczającym 

stopniu metastabilny. 
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Rys. 12. Schemat przejść zachodzących w jednym z typów lasera czteropoziomowego 

(Autor ryciny: K. Jurowski). 

 

 

Z kolei inwersja obsadzenia będzie utrzymywać się, jeśli przejście „B’ ” do „P” jest 

szybkie, ponieważ przejścia te będą wynikiem akcji laserowej, to będą utrzymywać 

ten stan stosunkowo nieobsadzony. Przykładem układu czteropoziomowego jest laser 

neodymowy. W jednej z odmian składa się on z jonów Nd3+ stanowiących domieszkę 

w granacie glinowo-itrowym (YAG – ang. Yttrium Aluminium Gamet), którego 

dokładny wzór ma postać: Y3Al5O12 (lub dokładniej Y3Al2(AlO4)3) i z tego powodu 

oznacza się go akronimem: Nd-YAG. Laser neodymowy wytwarza kilka długości fali, 

z których najczęściej wykorzystywana jest linia przy długości fali: λ = 1064 nm 

(bliska podczerwień). Przejście odpowiadające tej linii zachodzi z dużą wydajnością  

i laser jest w stanie produkować pokaźną moc. Dzięki takim możliwością jest w stanie 

stosować wydajne podwajanie częstości – przekształcanie wiązki laserowej  

w promieniowanie o dwukrotnej (lub wielokrotnej) częstości podczas przejścia przez 

odpowiedni ośrodek przezroczysty. W wyniku tego laser neodymowy daje światło 

zielone o długości fali 532 nm. Laser ten stosowany jest bardzo często, zwłaszcza  

w badaniach spektroskopowych (np. LA ICP-MS).  

Do głównych właściwości lasera i oprzyrządowania laserowego, które sprawiają,  

że system nadaje się do wykorzystania, jako metoda mikropróbkowania przez 

odparowanie, należą: 

§ długość fali; 

§ gęstość mocy; 

§ czas trwania impulsu; 

§ profil wiązki laserowej; 

§ średnica wiązki (plamki lasera). 
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Długość fali zastosowanego lasera ma znaczący wpływ na: proces i szybkość 

odparowania, procesy frakcjonowania oraz materiały, które mogą być poddane tą 

metodą. Generalnie, niższe długości fal laserów w zakresie ultrafioletu (UV) są 

preferowane ze względu na mniejsze ograniczenia w zakresie materiałów, które 

mogą być analizowane. Przykładowo, materiały szklane mogą być z powodzeniem 

poddawane odparowaniu laserowemu z wykorzystaniem laserów o długości fali  

w zakresie UV, natomiast ten sam materiał z wykorzystaniem lasera o długości fali  

z zakresu podczerwieni (IR) ulega stopieniu.  

Stąd stosowanie lasera Nd:YAG o długości fali: 1064 nm w zakresie bliskiej 

podczerwieni wydaje się spełniać wymagania stawiane laserom, stosowanym do 

odparowania laserowego. Oprócz wymienionej długości fali stosowane są wyższe 

harmoniczne o długościach: 266 nm, 213 nm i 196 nm (w przypadku dwóch 

ostatnich fal gazem omywającym jest argon i hel). 

Przy dużej gęstości mocy (tj. mocy promieniowania padającego na jednostkę pola 

powierzchni), mierzalna ilość światła, przechodząca przez środowisko absorbujące  

(np. stała próbka poddawana analizie), przenikając w głąb próbki, może prowadzić  

w konsekwencji do wysokiej absorpcji energii w badanym materiale. Stąd wartość 

tego parametru ma istotne znaczenie na przebieg procesu odparowania próbki.  

Czas trwania impulsu lasera ma również znaczący wpływ na proces odparowania 

laserowego. W przypadku impulsów laserowych rzędu nanosekund, mechanizm 

odparowania jest bardzo zdominowany przez efekty cieplne. Materiały o niższej 

temperaturze topnienia (np. wiele metali) stapiają się w wyniku oddziaływania  

z wiązką lasera, co może w efekcie powodować częściowe odparowanie, a pozostała 

część może wbudować się w głębie położonych partii analizowanego materiału.  

W przypadku impulsów rzędu femtosekund, skutki topienia zmniejszają się 

dramatycznie, gdyż wzrost energii lasera jest tak szybki, że długość dyfuzji 

termicznej drastycznie ulega zmniejszeniu (ok. 100 nm w porównaniu do ok. 1 μm  

w przypadku impulsów rzędu nanosekund). 

Profil i energia wiązki laserowej wpływają na geometrię krateru (wgłębienie  

w badanym materiale powstałego na skutek akcji laserowej). Większość laserów 

stosowanych do odparowania posiada profil rozkładu Gaussa. Oznacza to,  

że natężenie światła laserowego, padającego na próbkę, jest największe w środku 

wiązki i spada stopniowo w kierunku brzegów. Jednakże ta cecha ma znaczenie tylko 

w przypadku analizy punktowej, gdy zależy na dokładnej analizie wybranego 

fragmentu próbki w miejscu uderzenia wiązki lasera. 

Średnica (szerokość) wiązki lasera (plamki lasera) jest związana z rozdzielczością 
boczną podczas analizy. Parametr ten w małym stopniu jednak wpływa na sygnał 
analityczny, gdyż szerokość wiązki lasera dopiero w połączeniu z jego dużą gęstością 
mocy, pozwala na odparowanie dużych ilości próbki. Współczynnik proporcji krateru 
(ilorazu głębokości do średnicy krateru) ma wpływ na transport i ilość odparowanej 
porcji próbki. Im większa jego wartość, tym mniejsza ilość odparowanego materiału  
z próbki. Średnica wiązki, w zależności od systemu (modelu lasera), może być 
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ustalana od 5 μm do 200 μm. Regulacja wiązki lasera może być modulowana przez 

zastosowanie odpowiedniego koła z przesłonami. 

W komorze do odparowania laserowego wiązka laserowa jest odbijana przez 

zwierciadło, a następnie skupiana przez soczewkę kierowana jest przez okienko na 

analizowaną próbkę. Analizowany obszar może być obserwowany w czasie 

rzeczywistym (pomiaru) zarówno przez kamerę CCD (na ekranie komputera)  

– rys. 13., jak i przez binokular. 

 

 
Rys. 13. Zrzut ekranu ukazujący wysokiej rozdzielczości obraz w trakcie analizowania próbki 

(Autor zdjęcia: K. Jurowski). 

 

 

Analizowana (stała) próbka umieszczana jest na specjalnym regulowanym  

(w trzech pozycjach: x, y i z) stoliku – Rys. 14., umożliwiającym dobranie 

optymalnych parametrów do warunków pomiaru. Stolik stanowi integralną część 

komory w postaci „szufladki” – Rys. 14., która może być wyjmowana w celu 

umieszczenia próbki oraz jej manualnego ustawienia. Ze względu na konieczność 

zachowania szczelności komory, szufladka po umieszczeniu w komorze jest 

odpowiednio dociskana (za pomocą specjalnych uchwytów) w celu odizolowania 

układu od otoczenia. 
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Rys. 14. Próbka umieszczona na stoliku (a) oraz stolik stanowiący integralną część systemu  

do odparowania laserowego (b) (Autor zdjęć: K. Jurowski). 

 

Biorąc pod uwagę wymienione wcześniej elementy systemu do odparowania 

laserowego, na sygnał analityczny może mieć wpływ:  

§ rozmiar i geometria komory; 

§ długość przewodów transportujących próbkę i gaz do plazmy  

(czas odczytu vs. czas pomiaru); 

§ szczelność komory (np. dociśnięcie zacisków „szufladki”); 

§ stan przewodów transportujących próbkę i gaz do plazmy (szczelność 

komory); 

§ rodzaj gazu nośnego i sposób jego przepływu; 

§ stan lasera. 

 

Istnieją różne typy dostępnych komór do odparowania laserowego, które różnią 

się geometrią i objętością, lecz jako klasyfikację generalną można przyjąć podział na 

komory o układzie zamkniętym i otwartym. W przypadku komór pierwszego typu, 

próbki są umieszczone w całości wewnątrz, stąd objętość komory ograniczają 

wielkość i ilość próbek, jakie mogą być analizowane. Z kolei korzystanie z komór o 

układzie otwartym wymaga szczelnego połączenia z powierzchnią analizowanej 

próbki. Zaletą takich urządzeń jest niezależność od wielkości próbki, a jedynym 

ograniczeniem jest to, że próbka musi być szczelnie dopasowana do komory. Takie 

komory są bardzo przydatne dla próbek dużych i cennych (np. dzieł sztuki) lub w 

przypadku, gdy próbka nie może być podzielona na mniejsze. Niestety ze względu na 

brak komercyjnie dostępnych przyrządów tego typu, często opracowywane są 

nowatorskie rozwiązania typu „home-made”.  

Z wymienionych uprzednio typów komór do odparowania laserowego największe 

zastosowanie mają komory o układzie zamkniętym ze względu na uniwersalność 

konstrukcji, a co za tym idzie możliwość produkcji i komercyjnego dostępu. Typowa 

objętość tego typu komór wynosi od 0,25 do 60 mL lub więcej. Gaz nośny jest 

wprowadzony do urządzenia za pośrednictwem wylotu dyszy, która może być różna 



K. Jurowski, W. Piekoszewski, ISBN: 978-83-941637-0-9, Scientiae et Didactics, 2015, Strona | 30  

 

w swojej wewnętrznej średnicy i co wpływa na geometrię strefy wtrysku gazu  

i dlatego obmywanie komory wynika z właściwości konkretnej komory. U wlotu gazu 

nośnego obserwowane są trajektorie obrotowe (ruch wiralny), z kolei w okolicach 

przewodowych dróg transportowych obserwowany jest praktycznie ruch laminarny. 

Należy zwrócić uwagę, iż często obserwowane są turbulencje, szczególnie  

w miejscach transportu, w których zmienia się kierunek trajektorii cząstek. 

Sygnał w różnym medium gazowym może się różnić nawet o 35%  

(np. w stosunku do argonu), sugeruje to, że stosowanie helu jako gazu 

przepływowego, zapewnia bardziej jednolity transport. Dlatego zaleca się 

projektowanie komór z większą ilością miejsc wlotowych gazu nośnego, aby utworzyć 

większą strefę efektywności z bardziej jednolitą strukturą przepływu gazu wewnątrz 

komory i zmniejszyć tym samym występowanie ewentualnych „objętości martwych”. 

Innym rozwiązaniem jest stosowanie komór o większych gabarytach, co poprawia 

krążenie gazu w urządzeniu i znacząco wpływa na czas transportu oraz wzrost 

dyspersji sygnału. Z kolei wraz ze wzrostem objętości komory maleje gęstość 

aerozolu, a co za tym idzie czas przemywania ulega wydłużeniu ze względu na 

recyrkulację aerozolu w komorze. Natomiast zmniejszenie rozmiarów objętości 

komory w znaczny sposób zwiększa osadzanie się cząstek na ścianach urządzenia 

prowadząc do częściowej utraty aerozolu. Niemniej, stosowanie komór o mniejszych 

gabarytach daje ostre sygnały w przypadku analizy punktowej. Stąd tego typu 

komory znajdują zastosowanie w każdej analizie, która wymaga jedynie szybkiego 

orientacyjnego zebrania danych, np. profilowanie głębokości, którego celem jest 

wyznaczenie jakościowego i ilościowego składu próbki na danej głębokości. Ważnym 

faktem jest natomiast to, że całkowita wydajność transportu cząstek, powstałych na 

skutek akcji laserowej, wyznaczona na podstawie całkowitej sumy sygnałów 

cząstkowych (przejściowych), w rzeczywistości nie jest znacząco różna dla komór  

o różnych objętościach. Również i wymiary przewodu transportowego (średnica  

i jego objętość) nie mają wpływu na sumaryczną ilość transportowanego materiału, 

ale wpływają na strukturę sygnału i czas, w którym cząstki dotrą do palnika 

plazmowego. Z kolei prędkość gazu nośnego w linii transferu wzrasta liniowo wraz ze 

zmniejszeniem średnicy wewnętrznego przewodu transportowego. Stąd przyjmuje 

się, iż optymalny stosunek sygnału do szumu jest uzyskiwany dla średnicy 

wewnętrznej 4 mm. Z drugiej strony, im wyższa linia transferu, tym większa 

dyspersja sygnału przejściowego. Dlatego też droga przesyłowa od komory  

do palnika powinna być jak najkrótsza, aby skrócić czas transportu i płukania 

komory. Innym aspektem, wpływającym na pomiar analityczny, jest długość 

przewodów transportujących. Stosowanie przewodów krótkich skraca czas 

transportu, a co za tym idzie, umożliwia skrócenie czasu oczekiwania na pomiar,  

co pociąga za sobą mniejsze zużycie gazu nośnego oraz wydłuża żywotność palnika 

plazmowego. Oprócz aspektów ekonomicznych, istotnym czynnikiem jest skrócony 

czas analizy (czasochłonność). Wymienione czynniki nie wyczerpują zalet stosowania 

przewodów transportujących o krótkiej długości, gdyż aspektem istotnym jest 
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również kontaminacja wewnętrznych ścian przewodów. Im przewód krótszy i mniej 

pofałdowany, tym mniejsze prawdopodobieństwo osadzania się na ścianach 

przewodów aerozolu wytworzonego w komorze (mniejszy efekt pamięci). Niemniej 

ten eksperymentalny aspekt jest w literaturze często przemilczany. Ogólna wydajność 

transportu w odparowaniu laserowym (ilość drobin docierających do palnika 

plazmowego) ocenia się na około 10% całkowitej ilości pobranego materiału podczas 

akcji laserowej. Stąd wpływ na ten etap analizy jest konieczny do uzyskania 

efektywności transportu i jakości sygnału. Powstałe na skutek odparowania 

laserowego cząstki, podczas transportu do palnika mogą zostać utracone. Przyczyną 

tego może być grawitacyjne osadzenie się cząstek na wewnętrznych ściankach 

przewodów lub (jak już wcześniej wspomniano) wbudowywanie się ich w jego ściany. 

Stosowanie przewodów o możliwie dużych średnicach może być użyteczne, gdyż 

zapewnia zwiększenie stosunku objętości przepływającego gazu do powierzchni 

wewnętrznej ścian przewodów, co zmniejsza prawdopodobieństwo zderzeń cząstek 

ze ścianami przewodów. Z kolei mniejsza średnica przewodów zapewnia zwiększoną 

prędkość gazu, zmniejszając tym samym całkowity czas transportu i straty próbki 

wskutek osadzenia grawitacyjnego. W praktyce konieczne jest osiągnięcie 

kompromisu pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, umożliwiając stworzenie 

uniwersalnych warunków do optymalnej wydajności transportu. 

Oprócz opisanych możliwości, stan przewodów ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi  

o szczelność komory, bowiem najmniejsza nieszczelność wpływa istotnie na wynik 

pomiaru, gdyż istnieje możliwość błędnego odczytu, a w najlepszym przypadku do 

zaniżenia wartości sygnału analitycznego. Istotny również wpływ ma tutaj kwestia 

domykania zaciskami „szufladki” stolika. Dane eksperymentalne wskazują na 

ogromny wpływ tego czynnika na przebieg analizy.  

Intensywność sygnału analitycznego oraz poziomu tła (szumów) różnią się  

w zależności od stosowania różnych mieszanin gazowych do odparowania 

laserowego. Standardowym gazem stosowanym do przemywania komory jest bardzo 

czysty (99,995%) argon. Bierność chemiczna tego pierwiastka uniemożliwia 

kontaminację próbki, oraz nie stwarza zagrożenia (np. wybuchu). Stosowanie tego 

gazu jest również związane z faktem, iż wykorzystywany jest on jako medium 

plazmy, stąd możliwość przerobienia instalacji gazowej do zasilania komory jest 

łatwiejsza niż montowanie innych doprowadzeń gazów.  

Z kolei często zwraca się uwagę na fakt, że stosowanie mieszanin gazowych nie 

jest korzystne z uwagi na wpływ na temperaturę plazmy. Wahania tego parametru 

mogłoby doprowadzić do zmiany wydajności jonizacji w „płomieniu” plazmy,  

a w konsekwencji do niestechiometrycznych odpowiedzi sygnału. Korzystnym jednak 

dodatkiem do argonu jest azot (N2), wykazano bowiem, że jego dodatek prowadzi do 

zwiększenia intensywności sygnału w przypadku analizy pierwiastków ciężkich. 

Jednakże, w tym samym czasie wzrasta powstawanie wieloatomowych 

(poliatomowych) jonów, takich jak 14N14N1H i 14N14N14N, które kolidują z izotopami  

w regionie niskich mas (szczególnie z standardami wewnętrznymi: 29Si i 42Ca). Innym 
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gazem nośnym, stosowanym w etapie odparowania, jest hel, który dzięki swojej 

niskiej gęstości powoduje lepszy transport odparowanego materiału próbki do palnika 

plazmowego, co w efekcie przekłada się na lepszy stosunek sygnału do szumu. 

Nieuniknione jest więc w takim przypadku mieszanie się obu gazów – helu z komory 

oraz argonu z palnika plazmowego. Takie połączenie okazuje się być dobrym 

rozwiązaniem, gdyż oba gazy mają bardzo różne przewodności cieplne i tworzą różne 

przestrzenie objętościowe w miejscu odparowania laserowego na powierzchni 

mikropróbkowanej próbki. W takim przypadku mniejsze cząsteczki (<200 nm) są 

zachowane w helowej przestrzeni pióropusza lasera, w przeciwieństwie do cząstek 

większych, przebywających w przestrzeni argonu. Prowadzi to do zmniejszenia 

kondensacji cząstek oraz zwiększenia wydajności transportu cząstek mniejszych. 

Ważnym aspektem również jest fakt, związany z redukcją osadzania się mniejszych 

drobin aerozolu na ścianach wewnętrznych przewodów doprowadzających aerozol do 

palnika plazmowego, co wynika oczywiście z właściwości fizycznych helu. Przykładem 

porównania osadzania się cząstek, podczas odparowania laserowego  

z wykorzystaniem argonu i helu, może być analiza szkła krzemowego. Oprócz 

mieszaniny argon-hel, stosowane są również inne kombinacje w składzie mieszanin 

gazów nośnych, np. mieszanina argonu z parą wodną (tzw. wilgotny argon), który 

następnie miesza się z helem podczas etapu odparowania laserowego. Niektóre  

z opracowanych rozwiązań są trudne do kontrolowania powtarzalności wyniku  

(np. stopień wilgotności argonu) oraz mogą prowadzić do dodatkowych 

wieloatomowych (poliatomowych) interferencji w regionie niskich mas analitów  

w plazmie. Niemniej wyniki dla pierwiastków ciężkich są zdecydowanie lepsze, 

ponieważ taka modyfikacja w składzie mieszaniny gazów nośnych poprawia o prawie 

jeden rząd wielkości granice wykrywalności. Z kolei problem związany  

z powtarzalnością wyników w przypadku stosowania mieszaniny argon (suchy) – hel, 

można poprawić poprzez zwiększenie ciśnienia wprowadzanych do komory gazów.  

W dodatku, stosowanie wysokiego ciśnienia, nie powoduje wzrostu dyspersji  

i utrzymuje sygnał odparowania laserowego, co jest bardzo istotne w przypadku 

analizy punktowej.  

Oprócz stosowania samego argonu lub jego mieszanin z helem, równie popularne 

jest w ostatnim czasie używanie samego helu jako gazu nośnego. Wpływa to na 

rozmiary drobin uzyskiwanych w procesie odparowania, cząstki te są mniejsze, a co 

za tym idzie - transportowane są z większą wydajnością do palnika plazmowego. 

Zmiana rozkładu wielkości cząstek w kierunku mniejszych, związana jest  

z właściwościami fizycznymi takimi jak: wcześniej wspomniana niższa gęstość  

w stosunku do argonu, wyższa energia jonizacji i wyższa przewodność cieplna 

(sześciokrotnie większa niż powietrza). Niższa gęstość oznacza większą wydajność 

transportu odparowanego materiału, podczas gdy wyższa energia jonizacji prowadzi 

do powstania bardzo słabej plazmy.  

Podsumowując, kwestie dotyczące stosowanych gazów nośnych 

(przemywających), stosowanie czystego helu w porównaniu do argonu, powoduje 
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znaczące zmniejszenie granic wykrywalności – Rys. 15. Z analizy wykresu wynika, iż 

granice oznaczalności są o dwa lub trzy rzędy wielkości lepsze (niższe) w przypadku 

stosowania jako gazu nośnego helu, niż w przypadku argonu.  

 

 
Rys. 15.  Granice oznaczalności dla wybranych pierwiastków w zależności od użytego gazu 
nośnego (Autor ryciny: K. Jurowski – na podstawie: Taylor H. Inductively Coupled Plasma 
Mass Spectroscopy – Practises and Techniques, Academic Press, 2001). 

 

 

 

Aspektem często pomijanym, jeśli chodzi o wpływ na sygnał analityczny, jest stan 

lasera. Jest to czynnik bardzo ważny, gdyż poprawne działanie tego elementu 

wpływa na uzyskanie wiarygodnych wyników pomiaru analitycznego.  

 

 

3.2.2. ODPAROWANIE LASEROWE I JEGO MECHANIZM 
 

W jednym z najbardziej nowoczesnych metod próbkowania ciał stałych, 

wykorzystuje się oddziaływania energii promieniowania laserowego z powierzchnią 

próbki. Podczas oddziaływania promieniowania (wiązki) lasera z powierzchnia próbki 

zachodzą procesy fizykochemiczne określane mianem – odparowaniem/akcją 

laserową. W wyniku tej operacji uzyskuje się cząstki analizowanego materiału, które 

są przenoszone w strumień gazu nośnego, a następnie do palnika plazmowego.  

W odparowaniu laserowym, odpowiednie porcje materiału są usuwane z powierzchni 

próbki umieszczonej w komorze do odparowania laserowego, przy zastosowaniu 

krótkich impulsów lasera o wysokiej mocy. Wiązkę laserową koncentruje się na 

powierzchni próbki w badanym obszarze za pomocą odpowiedniego programu 

komputerowego (patrz – Rys. 13.). Pobrany materiał jest przenoszony do palnika 

plazmowego w stale płynącym gazie nośnym. Gdy próbka jest naświetlana laserem  

o odpowiedniej energii, materiał jest uwalniany w postaci: (1) cząstek,  

(2) elektronów, (3) atomów i (4) jonów, tworzących wspólnie „chmurę plazmy” 

powyżej miejsca odparowania. Uzyskana w ten sposób „chmura plazmy” może 

współdziałać z wiązką laserową, powodując ekranowanie próbki, co powoduje 

redukcję energii uwalnianej do podłoża. Opisany powyżej mechanizm odparowania 
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laserowego, przedstawiony na Rys. 16., to tzw. model termiczny, stosowany 

podczas analizy, w których odparowanie laserowe jest wynikiem zastosowania lasera 

o dłuższych długościach fali.  
 

 

 
Rys. 16. Mechanizm odparowania laserowego (Autor rysunku: K. Jurowski). 

 

Drugim użytecznym sposobem opisu przemian odparowania laserowego jest 
model nietermiczny, który występuje wówczas, gdy energia lasera jest większa od 
energii wiązań w próbce. W tym przypadku skutkiem odparowania oddziaływania 

lasera na materiał próbki będzie zerwanie wiązań, a następnie wyrwanie atomów  

i jonów bez towarzyszących temu efektów termicznych. Próbki stałe silniej absorbują 

energię promieniowania dla krótszych fal lasera, co ogranicza penetrację wiązki 

lasera w głąb próbki i powoduje zmniejszenie rozmiarów cząstek, powstających  

w wyniku odparowania. Z kolei wielkości cząstek (drobin), uzyskanych w wyniku 

odparowania laserowego próbek stałych, są znacznie większe (średnice) niż  
w przypadku rozpylania próbek ciekłych i silnie skorelowane z właściwościami 
matrycy próbki i padającej wiązki laserowej.  

Należy zauważyć, że rozkład wielkości cząstek tworzonych w procesie odparowania 

laserowego, nie jest miarą cząstek, które docierają do palnika plazmowego. Dzieje 

się tak dlatego, że mogą zachodzić zmiany wielkości cząstek podczas transportu do 

plazmy, poprzez wystąpienie takich zjawisk jak: (1) skraplanie, (2) parowanie lub (3) 

aglomeracja z innymi cząstkami. Stąd, skład powstającego aerozolu docierającego do 

plazmy, nie jest identyczny z aerozolem pierwotnym. Efekt ten, określany jako 

„frakcjonowanie”, powstaje w wyniku przekazywania energii wiązki laserowej oraz 
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w wyniku zróżnicowania efektywności transportu poszczególnych cząstek aerozolu 

uzyskanego w wyniku odparowania.  

Do najważniejszych cech, opisujących zjawisko frakcjonowania, można zaliczyć:  

(1) temperatury topnienia i (2) wrzenia związków, w jakich obecny jest analit(y), jak 

również (3) prężność par analit(ów) oraz (4) rozmiary promienia atomowego  

i (5) promienia jonowego. Ogólny związek między tymi cechami to fakt, iż pierwiastki 

występujące w związkach o niższych temperaturach topnienia i wrzenia ulegają 

wzbogaceniu w fazie par, co bezpośrednio prowadzi do wzbogacenia powstałego  

w wyniku odparowania aerozolu w pierwiastki bardziej lotne.  

Jeśli chodzi o zalety procesu odparowania laserowego to można do nich zaliczyć: 

§ możliwość zastosowania do każdego rodzaju (konsystencji) próbki stałej; 

§ brak wymagań, co do wielkości próbki (jedyne ograniczenie związane jest  

z wymiarami komory); 

§ możliwość badania próbek bez wstępnego przygotowania próbki (np. próbek 

archeologicznych, środowiskowych); 

§ mniejsza ilość odpadów związana z przygotowanie próbek; 

§ możliwość odkodowania informacji zawartej w próbce na temat rozmieszczenia 

przestrzennego w materiale (mapowanie - analiza rozmieszczenia). 

 

 

3.2.3. TYPU MIKROPRÓBKOWANIA ODPAROWANIEM LASEROWYM  
 

Jak już wspomniano wcześniej podczas akcji laserowej (odparowania 

laserowego) na powierzchni analizowanej próbki powstają tzw. kratery o głębokości 

w zakresie: 0,02 – 300 μm. Metoda LA ICP-MS zaliczana do jedynie mikroniszczącej 

analizy in situ, w celu wyznaczenia składu pierwiastkowego próbek stałych.  

Do możliwości mikropróbkowania laserowego można zaliczyć: 

§ określenie składu pierwiastkowego (jakościowego i ilościowego) wybranego 

punktu na powierzchni próbki (analiza punktowa – odparowanie 

punktowe); 

§ określenie składu pierwiastkowego (jakościowego i ilościowego) wybranych 

odcinków liniowych na powierzchni próbki (analiza liniowa – odparowanie 

liniowe); 

§ określenie składu pierwiastkowego (jakościowego i ilościowego) oraz sposobu 

rozmieszczenia wybranych pierwiastków na powierzchni badanego materiału 

„linia po linii” (mapowanie – analiza rozmieszczenia); 

§ pomiary rozmieszczenia pierwiastków w warstwach podpowierzchniowych  

– tzw. profilowanie głębokości (analiza w głąb materiału). 

 

Wszystkie wymienione możliwości mikropróbkowania stanowią jedynie typowe 

możliwe tryby pracy, które mogą być bardziej lub mniej rozwinięte w zależności od 
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oprogramowania dostarczonego przez producenta systemów do odparowania 

laserowego.  

 Najprostszym trybem pracy, jaki można wykorzystać do określenia jakościowego  

i ilościowego składu pierwiastkowego badanej powierzchni próbki, jest 

odparowanie punktowe. Pomimo prostoty pomiaru, tak naprawdę ten typ 

mikropróbkowania nie jest często używany w typowej analizie chemicznej, gdyż 

zazwyczaj badana próbka nie charakteryzuje się jednolitym składem, stąd informacja 

na podstawie analizy punktowej nie jest wiarygodnym źródłem danych. Odparowanie 

punktowe znajduje jednak szerokie zastosowanie, szczególnie w przypadku analiz 

wykonywanych na próbkach jedynych w swoim rodzaju, stąd znajduje zastosowanie 

w takich nowoczesnych dziedzinach chemii (również analitycznej) jak: 

§ archeometrii (potwierdzenie autentyczności) i archeochemii (zastosowanie 

chemii w archeologii), np. badanie składu pierwiastkowego próbek 

antycznych; 

§ chemii konserwatorskiej (analiza chemiczna w ochronie zabytków), np. analiza 

śladowa zabytkowych naczyń szklanych; 

§ chemii sądowej, np. analiza materiałów dowodowych – śladów  

i mikrośladów; 

§ metalurgii, np. kontrola jakości wyrobów metalurgicznych; 

§ identyfikacji punktowych kontaminacji próbek. 

 

 Kolejnym trybem pracy, stosowanym do określenia jakościowego i ilościowego 

składu pierwiastkowego, badanej powierzchni próbki, jest odparowanie liniowe. 

Odparowanie liniowe zazwyczaj stosuje się do badania próbek, stanowiących przekrój 

poprzeczny badanego materiału (np. próbki płatu mózgu, przekroju minerału) lub 

próbek, których skład zmienia się segmentacyjnie (np. archeologiczne próbki zębów, 

próbki stali). Mikropróbkowanie liniowe używane jest również podczas badań 

wstępnych w celu uzyskania orientacyjnej informacji na temat składu 

pierwiastkowego analizowanych próbek lub podczas optymalizacji danej metody. 

Stąd ten rodzaj odparowania znajduje zastosowanie głównie: 

§ w segmentacyjnej analizie próbek geologicznych, np. określenie składu i wieku 

skał; 

§ w segmentacyjnej analizie próbek archeologicznych np. próbek zębów; 

§ podczas rutynowych badań jakości produktów metalurgicznych; 

§ podczas optymalizacji metody. 

 

 Trzecim typem mikropróbkowania laserowego jest modyfikacja odparowania 

liniowego, poprzez odparowanie linia po linii. Uzyskany obraz przedstawia 

dystrybucję wybranych pierwiastków na powierzchni analizowanej próbki, stąd często 

używana nazwa tego trybu – mapowanie.  

 W przeciwieństwie jednak do poprzednio opisanych typów mikropróbkowania, 

oprócz określenia składu pierwiastkowego (jakościowego i ilościowego), możliwe jest 
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jak już wcześniej wspomniano - wyznaczenie rozmieszczenia wybranych pierwiastków 

na powierzchni badanej próbki, stąd należy uważać tę metodę, jako przykład analizy 

powierzchniowej (mapowania). Idea mapowania polega na odparowaniu serii 

pojedynczych punktów z powierzchni materiału badanej próbki, z których każdy 

odznacza się charakterystycznym sygnałem analitycznym. Zapisane sygnały dla 

danego pomiaru są następnie za pomocą specjalnie opracowanego programu, 

przekształcane w spójny zapis w postaci graficznej. Uzyskany obraz graficzny 

charakteryzuje się tym, iż przedstawia (w analogii do mapy hipsometrycznej) 

dystrybucję danego pierwiastka na analizowanej powierzchni w postaci 

zróżnicowanej intensywności barw odpowiadającej stężeniu. Taka forma wyniku 

analitycznego jest bardzo atrakcyjna i znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach 

nauki, m.in.: 

§ metalomice (ang. - metallomics) – nowoczesna dziedzina biochemii związana  

z adsorpcją, transportem i dystrybucją metali śladowych ważnych dla funkcji 

białek; 

§ toksykologii i farmakologii, np. dystrybucja metali toksycznych lub 

metalofarmaceutyków w różnych narządach; 

§ sozologii (nauka o czynnej ochronie środowiska naturalnego), np. badanie 

hiperakumulacji i dystrybucji metali ciężkich w liściach roślin; 

§ paleontologii i archeologii, np. dystrybucja powierzchniowa pierwiastków  

w kościach. 

 

 Czwartym typem mikropróbkowania jest tzw. profilowanie głębokościowe  

(lub przestrzenne). Typowa średnica krateru uzyskanego podczas odparowania 

laserem Nd: YAG jest rzędu: 10 – 100 μm. W przypadku odparowania laserowego  

z twardego materiału, np. stali nierdzewnej uzyskuje się postać krateru, natomiast  

w przypadku próbek miękkich, np. półprzewodników, dochodzi najpierw do ich 

stopienia, a następnie wypływu z gorącego miejsca akcji laserowej.  

Takie zachowanie się próbek miękkich dało podwaliny do opracowania możliwości 

badania składu jakościowego i ilościowego materiału na danej głębokości 

(profilowania głębokościowego lub przestrzennego). Postać profilowania  

z zastosowaniem metody LA ICP-MS zależy głównie od warunków akcji laserowej, 

takich jak: (1) wielkości miejsca odparowania, (2) energia impulsu, czy (3) kształtu 

utworzonego krateru. W każdych warunkach, dostosowanych do możliwości metody 

LA ICP-MS, profilowanie może nawet dostarczyć informacji na temat gradientu stężeń 

pierwiastków w całej próbce lub w wybranym odcinku wielowarstwowej próbki.  

Przykładem badań, wykorzystujących ten tryb mikropróbkowania, jest np. badanie 

składu pierwiastkowego otolitów rybich w celu wyznaczenia istotnych parametrów 

wybranego gatunku ryb na przestrzeni lat.  
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ŹRÓDŁO JONÓW 
 

 

Przez określenie plazmy rozumie się wysoko zjonizowany gaz zawierający 

swobodne elektrony i kationy. Stan ten podtrzymywany jest przez pole elektryczne 

lub elektromagnetyczne, wytwarzane w obszarze plazmy. Plazmę taką nazywa się 

wtedy jako sprzężoną z wytwarzającym ją polem elektrycznym lub 

elektromagnetycznym. Największe zastosowanie we współczesnej analityce mają 

obecnie trzy rodzaje plazmowych źródeł wzbudzania: 

§ plazma podtrzymywana przez indukcyjnie sprzężone pole 
elektromagnetyczne o częstości radiowej - ICP (ang. Inductively 

Coupled Plasma) 

§ plazma podtrzymywana przez indykcyjnie sprzężone pole 
elektromagnetyczne o częstości mikrofalowej – MIP (ang. Microwave 

Induced Plasma) 

§ plazma podtrzymywana przez wyładowania stałoprądowe – DCP 

(ang. Direct Current Plasma) 

 

Z powyższych metod największe zastosowanie ma plazma o częstości radiowej  

– ICP, będąca sercem techniki ICP-MS.   

 

 

4.1. PLAZMA I BUDOWA PALNIKA ICP 
 

W chemii analitycznej wykorzystywana jest tzw. zimna plazma o temperaturze 

rzędu dziesiątek tysięcy kelwinów. Plazma uzyskiwana z nowoczesnych źródeł 

wzbudzenia to plazma bezelektrodowa o częstotliwości radiowej, sprzężona 

indukcyjnie (ICP). Plazma ta powstaje u wylotu palnika, przez który przepływa gaz, 

wówczas, gdy umieści się go wewnątrz cewki, sprzęgającej układ elektryczny źródła 

plazmowego wysokiej częstotliwości. Szczególnym przypadkiem jest tzw. 

indukcyjnie sprzężona plazma argonowa, oznaczana często w literaturze 

akronimem ICAP (ang. Inductively Coupled Argon Plasma) lub Ar-ICA. Temperatura 

plazmy jest wysoka i mieści się w zakresie: 6000 – 10 000 K, powodując znaczną 

jonizację, która dla większości pierwiastków metalicznych przekracza 90% atomów 

obecnych w plazmie. Dzięki temu plazma sprzężona indukcyjnie jest dobrym źródłem 

4 
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jonów w spektrometrii mas, szczególnie w sytuacjach, kiedy niepotrzebne jest 

badanie struktury analitów (całych cząsteczek), a jedynie obecność określonych 

pierwiastków. Stąd, spektrometria mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie 

jest techniką analityczną, odznaczająca się bardzo dobrą wykrywalnością, 

przewyższającą na ogół wykrywalność innych technik spektrometrii atomowej. 

Palnik (często zwany palnikiem plazmowy, palnikiem ICP), u wylotu którego 

powstaje plazma, jest układem trzech koncentrycznych względem siebie rurek 

kwarcowych, przez które przepływa argon – Rys. 17. 

 

 

Rys. 17. Schemat budowy palnika ICP (Autor ryciny: K. Jurowski – na podstawie: Taylor H. 

Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy – Practises and Techniques, Academic 

Press, 2001). 

 

Próbkę w postaci aerozolu dostarcza się rurką centralną w strumieniu argonu  

o przepływie ok. 1 L∙min-1. Rurką środkową (iniektorem) o średnicy ok. 2,5 cm, 

dostarcza się większą część argonu, potrzebną do wytworzenia plazmy. Argon, 

płynący rurką zewnętrzną, pełni funkcję czynnika chłodzącego, nie dopuszczając  

do stopienia kwarcu, z którego wykonane są rurki palnika. Łączne zużycie argonu  

o czystości 99,995% wynosi ok. 15 L∙min-1. Tak wysokie wymagania metody 

pociągają za sobą wysokie koszty analizy. W górnej części palnika zamontowana jest 

miedziana cewka indukcyjna – Rys. 18., składająca się z kilku zwojów rurki 

najczęściej miedzianej chłodzonej wodą przepływającą wewnątrz. Cewka indukcyjna 

jest połączona z generatorem częstotliwości radiowej, najczęściej 27,56 lub  

40,68 MHz. Od częstotliwości drgań zależy kształt „pióropusza” plazmy. Palnik 

powinien charakteryzować się maksymalną przenikliwością dla promieniowania 

elektromagnetycznego, odpornością na wysoką temperaturę i zniekształcenia 
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aerodynamiczne oraz dobrą izolacją dla prądu wysokiej częstotliwości. Otrzymywana 

plazma argonowa pozwala na uzyskanie najlepszej czułości przy małej interferencji. 

Najważniejszym więc elementem źródła plazmy są generatory promieniowania 

elektromagnetycznego (generatory lampowe).  

 

 
 

Rys. 18. Palnik plazmowy wraz z cewką indukcyjną (Autor zdjęcia: K. Jurowski). 

 

Samorzutne zainicjowanie plazmy, przy odpowiednim przepływie gazu przez 

palnik, jest możliwe przez umieszczenie go w strefie promieniowania wysokiej 

częstotliwości oraz przy dostatecznie dużej mocy generatora (10 – 100 kW). 

Przepływ gazu dobierany jest do średnicy palnika i częstotliwości generatora. 

Jednakże plazma wytworzona przez generator dużej mocy ma zbyt dużą objętość,  

stąd w analizie stosuje się generatory o mocy mniejszej. Najczęściej stosowane 

źródło plazmowe pracuje zazwyczaj z częstotliwością: 27,12 MHz (± 0,6%),  

tzn. z częstotliwością przemysłową (sieciową) dopuszczalną przez CISOPR 

(Międzynarodowy Komitet Specjalny ds. Zakłóceń Radioelektrycznych) w technice, 

aby nie powodować zakłóceń w pasmach radiofonicznych i telewizyjnych.  

W źródle promieniowania wysokiej częstotliwości (generator lampowy) stosuje się 

sprzężenie zwrotne pojemnościowe (układ RL - R1, L1). Kondensatory C1 i C2 odcinają 

składową prądu stałego (anodowego). Z kolei Opornik R2 powoduje powstanie 

napięcia zmiennego, proporcjonalnego do zmian natężenia prądu lampy. Stosowane 

obecnie generatory, to tzw. generatory półprzewodnikowe, które nie wymagają 

wysokich napięć zasilających i charakteryzujące się dużo wyższą sprawnością. Jeśli 

palnik, przez który przepływa gaz, jest umieszczony wewnątrz cewki indukcyjnej L,  

to uzyskuje się bezelektrodową plazmę sprzężoną indukcyjnie z polem 

elektromagnetycznym.  
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4.2. MECHANIZM POWSTAWANIA PLAZMY 
 

 

 Rozkład temperatury w plazmie waha się od 5000 K na zewnątrz do 10 000 K  

w centrum – Rys. 19. Tak wysokie temperatury zapewniają dużą wydajność 

wzbudzenia i jonizacji oraz niewielkie interferencje chemiczne. W temperaturze około 

6000 K większość pierwiastków jest w 90% zjonizowana. Bardzo istotny dla techniki 

ICP MS jest fakt, iż są to głównie jony dodatnie - naładowane pojedynczo. 

 

 

Rys. 19. Schemat układu ICP ukazujący palnik, cewkę RF, różne regiony w plazmie,  

i temperaturę w funkcji wysokość nad cewką (Autor rysunku: Kamil Jurowski). 

 

 

Plazma jest wytwarzana przez ogrzewanie indukcyjne w specjalnie 

skonstruowanym palniku plazmowym - Rys. 20 a-c.  

 

 

 
Rys. 20. Kluczowe etapy powstawania plazmy w palniku ICP – (a) genereowanie pola 
magnetycznego przez prądy wysokiej częstości, (b) powstawanie prądu wirowego, (c) ciepło 
Joule’a (Autor rysunku: Kamil Jurowski, na podstawie: Dean J. Practical Inductively Coupled 
Plasma Spectroscopy, Wiley, 2005). 
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Po włączeniu generatora częstotliwości radiowej nic się nie dzieje, gdyż czysty 

argon jest izolatorem. Do wytworzenia plazmy konieczne jest zainicjowanie 

wyładowań w przepływającym gazie. Następuje to w wyniku krótkotrwałych 

wyładowań wysokonapięciowych z cewki Tesli. Te krótkotrwałe wyładowania 

powodują powstanie w obszarze spirali generatora tzw. „elektronów 
zaczepiających” i przypływający argon zostaje lekko zjonizowany. Po tym zabiegu 

prądy wysokiej częstotliwości (I) – Rys. 20 (a) i Rys. 21 (a), przepływające  

w cewce indukcyjnej, generują drgające pole magnetyczne (H), którego linie sił 

tworzą zamknięte elipsy na zewnątrz cewki.  

 

 
Rys. 21. Schemat mechanizmu powstawania plazmy sprzężonej indukcyjnie (Autor rysunku: 

Kamil Jurowski na podstawie: Dean J. Practical Inductively Coupled Plasma Spectroscopy, 

Wiley, 2005). 

 

 

Pole magnetyczne indukuje (wzbudza prąd i napięcie w przewodniku elektrycznym 

przez zmiany zewnętrznego pola magnetycznego) przepływ elektronów, które  

w postaci pierścieni przepływają wewnątrz kwarcowej rury, tworząc prąd wirowy  

– Rys. 20 (b) i Rys. 21 (b). Elektrony i jony, które przyspieszane są przez 

zmniejszające się pole magnetyczne, napotykają w przepływie na opór, zderzając się 

z innymi atomami argonu. Liczba zderzeń jest duża. Następuje nagła reakcja 

łańcuchowa, w wyniku której pojawiają się nowe jony argonu. Towarzyszy temu 

wytworzenie dużej ilości ciepła Jule’a  - Rys. 20 (c), Rys. 21. (c) i 21 (d). Aby 

wywołać efekt samopodtrzymywania plazmy potrzebne jest ciągłe dostarczanie 

energii z cewki indukcyjnej - Rys. 21 (e). 
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4.3. PROCESY ZACHODZĄCE W PLAZMIE 
 

Typowe wyładowanie plazmowe stanowi jasno świecący, biały, nieprzeźroczysty 

słup (rdzeń), zakończony stożkiem podobnym do płomienia. Plazma jest układem 

złożonym z wzbudzonych elektronów, jonów i różnego rodzaju cząstek obojętnych. 

Jonizacja analitu w plazmie ICP jest procesem złożonym. Początkowo aerozol 

wprowadzony do plazmy przechodzi przez trzy strefy: (1) wstępnego ogrzewania, 

(2) wstępnego promieniowania i (3) właściwą sferę analityczną – Rys 19. 

Sfera ostatnia obejmuje obszar położony 20 – 30 mm powyżej cewki (spirali) 

indukcyjnej i w niej dokonuje się pomiaru emisji, ponieważ tam jest najmniejsza 

intensywność promieniowania emitowanego przez plazmę argonową, a największa  

– przez składniki próbki. Przed dotarciem cząstek do strefy analitycznej zachodzą 

cztery główne procesy: 

§ desolwatacja – usunięcie rozpuszczalnika przez odparowanie w strefie 

wstępnego ogrzewania; 

§ zmiana cząstek aerozolu w pary; 

§ atomizacja; 

§ jonizacja. 

 

Termiczna jonizacja jest indukowana przez kolizje między jonami, atomami i wolnymi 

elektronami w plazmie: 

A + e- 
→  A+ + 2e- 

 

A + M 
→  A+ +M + 2e- 

 

Jeśli elektron absorbuje energię równą pierwszej energii jonizacji, to odrywa się od 

jądra atomowego i powstaje jon. W ICP główny mechanizm, dzięki któremu zachodzi 

jonizacja, to tzw. ciepło jonizacji (ciepło Joule’a). Kiedy układ jest w równowadze 

termicznej, stopień jonizacji atomu jest podany za pomocą równania Saha - wzór 
1.2.: 
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  gdzie: 

ni, ne, na – koncentracja (gęstość): jonów, swobodnych elektronów, obojętnych 

atomów; 

Zi, Za – tzw. funkcje podziału charakterystyczne dla danego pierwiastka; 

m – masa elektronu; 

k – stała Boltzmanna (k = R/NA = 1,38·10-23 J·K-1); 

h – stała Plancka (h = 6,626·10-34 J·s); 
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T – temperatura gazu (K); 

Ei – energia jonizacji. 

 

W tym przypadku jonizacja dokonywana jest przez kolizję: jon - atom i atom-

atom, gdzie energia potrzebna do jonizacji jest pochodną cieplnego mieszania 

cząstek. Stopień jonizacji zależy od koncentracji (gęstości) elektronów, temperatury  

i energii jonizacji analizowanego pierwiastka. Rys. 22. obrazuje stopień jonizacji  

w funkcji pierwszej energii jonizacji przewidywany przez równanie Saha, 

przyjmując średnią koncentrację (gęstość elektronów) dla argonu w ICP  

za 4·1015 cm-3 i temperaturę jonizacji za 8730 K. 

 

 
 Rys. 22. Stopień jonizacji w funkcji pierwszej energii jonizacji przewidywany przez równanie 

Saha dla plazmy ICP (Autor rysunku: K. Jurowski – na podstawie: Taylor H. Inductively 

Coupled Plasma Mass Spectroscopy – Practises and Techniques, Academic Press, 2001). 

 

Większość pierwiastków z układu okresowego posiada pierwszą energię jonizacji 

mniej niż 9 eV, stąd ich jonizacja w plazmie wynosi ok.  85% - 90%. Mniejsza część 

pierwiastków jest zjonizowana w mniejszym stopniu w zależności od ich pierwszej 

energii jonizacji, za najbardziej słabo zjonizowane pierwiastki uznaje się: He, Ne, F  

i O (stopień jonizacji < 1%), Kr i Cl (1 - 10%), C , Br, Xe i S (10- 30%) oraz P, I, Hg, 

As, Au i Pt (30 - 80%). Stąd dominującym mechanizmem w jonizacji ICP jest 

jonizacja termiczna. Oprócz tego, istnieje jonizacja Penninga, spowodowana 

zachodzącą w plazmie wymianą ładunku pomiędzy różnymi rodzajami jonów 

metastabilnych a atomami analitu: 

X* + A 
→  X + A+ + e- 

 

Przeniesienie ładunku jest spowodowane przez transfer energii z jonu do jonu 

analitu: 

X+ + A 
→  X + A+ 



K. Jurowski, W. Piekoszewski, ISBN: 978-83-941637-0-9, Scientiae et Didactics, 2015, Strona | 45  

 

Skuteczna jonizacja Penning’a i wymiana ładunku występuje, gdy energia zderzeń 

między różnymi rodzajami jonów powinna być podobna do energii jonizacji atomu 

analitu. W przypadku stosowania innego medium plazmy (np. mieszanin helu  

z argonem) etapy jonizacji mogą różnić się znacząco, lecz idea zostaje zachowana ta 

sama. 

 

 

4.4. Systemy ustawiania palnika i ich charakterystyka 
 

W spektrometrach ICP stosowane są dwa systemy ustawienia palnika 

plazmowego. Możliwe jest ustawienie pionowe (prostopadłe do osi optycznej) lub 

poziome (równoległe do osi optycznej). Dla układu pionowego istnieją również inne 

określenia, takie jak: radialny, konwencjonalny, klasyczny, natomiast poziomy: 

osiowy, współosiowy lub nowoczesny. W systemie konwencjonalnym (pionowym) 

próbka przemieszcza się ze znaczną szybkością w kierunku prostopadłym do osi 

optycznej układu optycznego – w krótkim czasie badaniu podlega mała objętość. 

Stąd wynika znaczny poziom szumów rosnący wraz z ilością podawanej próbki.  

Z kolei w systemie osiowym (poziomym) kierunek przepływu próbki jest równoległy 

do osi optycznej, występuje więc współosiowość układu optycznego i strumienia 

plazmowego. Stąd wywodzi się nazwa „system osiowej obserwacji plazmy”, lub 

„system poziomej obserwacji plazmy”, w którym wielkość próbki i czas 

ekspozycji są większe niż w układzie konwencjonalnym. 

Nowoczesne spektrometry ICP wyposażone są w możliwość obserwacji plazmy 

zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym. Jeśli chodzi o zalety osiowego 

(poziomego) układu obserwacji plazmy, to należy do nich polepszenie granic 

wykrywalności (zazwyczaj o rząd wielkości), polepszenie pola obserwacji próbki, 

redukcja sygnału tła, eliminacja interferencji obecnych w konstrukcji pionowej.  

Z kolei do zalet systemu konwencjonalnego (pionowego) należy: stabilność plazmy  

i lepsza precyzja oznaczeń.  
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ŁĄCZNIK (INTERFEJS)  
– OBSZAR SEPARACJI JONÓW 
 

 

Największym problemem w technice ICP MS jest oddzielenie jonów od plazmy.  

Palnik plazmowy działa pod ciśnieniem atmosferycznym, natomiast spektrometr mas 

– pod bardzo niskim, niższym niż 10-4 Pa. Próżnię tego rzędu otrzymuje się za 

pomocą czterech pomp: dwóch olejowych i dwóch turbomolekularnych. Z tego 

względu połączenie palnika z analizatorem mas jest określane jako tzw. „moment 

krytyczny”. Moment ten określa, jaka część wytworzonych w plazmie jonów 

zostanie przeniesiona do analizatora mas. Do zmniejszenia ciśnienia plazmy służy 

łącznik zwany popularnie (lecz niepoprawnie) interfejsem. Niemniej, rola tego 

elementu w spektrometrze ICP MS polega również na wyodrębnieniu jonów analitu  

z plazmy w sposób najefektywniejszy oraz na umożliwieniu przeniesienia jonów  

do spektrometru mas, gdzie zachodzi identyfikacja analitu. Zasadniczo dotyczy  

to transportu jonów analitu w środowisku plazmy z wysokiej temperatury  

(ok. 7500 K), pod ciśnieniem atmosferycznym (ok. 1000 hPa) do spektrometru 

pracującego w temperaturze pokojowej (ok. 300 K) i obniżonym ciśnieniu (10-5 - 10-9 

hPa). Wymagana jest więc ogromna zmiana ciśnienia (zmniejszenie rzędu  

108 – 1012), która musi być wykonana na krótkiej drodze transportu jonów (<10 cm) 

– Rys. 23, w celu zapewnienia zwartości układu, przy użyciu najczęściej pomp 

próżniowych o relatywnie małych gabarytach.  

 

 

Rys. 23. Stożki będące integralną częścią łącznika ICP – schemat układu stożków wraz  

z wymiarami (Autor ryciny: K. Jurowski – na podstawie: Taylor H. Inductively Coupled 

Plasma Mass Spectroscopy – Practises and Techniques, Academic Press, 2001). 
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Łącznik składa się z dwóch metalowych stożków, z których pierwszy nazywa się 

próbnikiem (ang. sampler), a drugi zgarniaczem jonów (ang. skimmer). Ciśnienie 

podczas pracy oraz kształty stożków silnie wpływają na: czułość oznaczeń analitu, 

odpowiedź instrumentu na sygnał analityczny, tolerancję matrycy oraz poziom 

interferencji cząsteczek. W związku z tym, ogromnym problemem w początkowej 

fazie konstrukcji spektrometrów było zaprojektowanie odpowiedniego łącznika, 

pozwalającego na optymalne warunki pracy układu ICP MS. 

Wszystkie nowoczesne spektrometry ICP MS (zawierające różne analizatory) 

wykorzystują zasadniczo podobny łącznik, w którym istnieje wiele wspólnych 

elementów – Rys. 23. Koniec „pióropusza” plazmy koncentruje się na otworze, 

zazwyczaj o średnicy ok. 1 mm, powstałego na zakończeniu stożka próbnika 

wykonanego z niklu, chociaż platyna, miedź i aluminium mają cechy, które mogą być 

korzystniejsze w pewnych zastosowaniach. Do ważnych właściwości fizycznych 

materiału próbnika należą: temperatura topienia, przewodność cieplna, odporność  

na szok termiczny i odporność chemiczna (głównie na utlenianie). W celu uniknięcia 

stopienia stożka próbnika poprzez kontakt z plazmą, element ten jest zwykle 

zamontowany na płycie chłodzonej wodą. 

 

 
Rys. 23. Łącznik ICP – schemat układu stożków i kierunek wiązki jonów (Autor rysunku:  
K. Jurowski, na podstawie: Jarvis K. Handbook of Inductively Coupled Plasma Mass 
Spectrometry, Springer, 1992. 

 

Jony przechodzą z obszaru ciśnienia atmosferycznego do obszaru o niższym 

ciśnieniu, przechodząc przez otwór próbnika. Po przejściu przez ten otwór, gaz (jony) 

rozpręża się adiabatycznie, co powoduje zmniejszenie jego gęstości i temperatury 

kinetycznej, a entalpia gazu źródłowego jest przekształcana w kierunku przepływu  

i spadku jego temperatury. Prędkość przepływu gazu wzrasta i przekracza lokalną 

prędkość dźwięku i naddźwięków, tworząc swobodny strumień. Strumień jonów ma 

kształt stożkowaty, a jego wierzchołek wychodzi z otworu próbnika w kierunku stożka 

(a) 
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zgarniającego jony. Podstawa stożka nazywana jest dyskiem Macha i jest to region 

zakończenia wiązki w kierunku ekspansji.  

Obszar pomiędzy otworem próbnika a dyskiem Macha jest znany jako „strefa 

ciszy”. Przypuszcza się, że w strefie ciszy próbka gazu jest w postaci gazu 

plazmowego w miejscu drugiego stożka zwanym – zgarniaczem jonów. Stożek ten 

podobnie jak próbnik może być wykonany z niklu lub platyny, a średnica otworu na 

końcu jego zakończenia wynosi 0,5 mm. Po przejściu przez zgarniacz jonów, przy 

użyciu szeregu soczewek elektrostatycznych (układu optyki jonowej), jony są 

wyodrębniane i tworzą skolimowaną (skupioną) wiązkę.  
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UKŁAD OPTYKI JONOWEJ 
 

 

 

System ogniskowania wiązki jonów jest kluczowym elementem w metodzie ICP 

MS, gdzie wiązka jonów zostaje skupiona zanim trafi do analizatora mas. Czasami 

system ten nazywany jest układem optyki jonowej, w której skład wchodzi jedna lub 

więcej soczewek jonowych, które elektrostatycznie kierują maksymalną liczbę jonów 

analitu do osiowego (równoległego) lub prostopadłego (prostokątnego) kierunku  

z łącznika do analizatora, pełniącego rolę filtru mas. Zaletami dobrze 

zaprojektowanego systemu ogniskowania jonów są między innymi: niskie wartości 

granicy wykrywalności oraz stabilne sygnały analitów w złożonej matrycy próbek 

rzeczywistych. Soczewki elektrostatyczne, to pola elektryczne, wytworzone między 

odpowiednio ukształtowanymi elektrodami. Urządzenia te znajdują się między 

stożkami (próbnikiem i zgarniaczem) a analizatorem, panujące tam ciśnienie wynosi 

ok. 1,3 Pa (10-3 Tor). Tak niskie ciśnienie jest efektem działania pompy 

turbomolekularnej. Soczewki te nie są tradycyjnymi układami optycznymi, jak  

w technice ICP OES lub AAS, lecz składają się z szeregu metalowych płyt, walców lub 

cylindrów, do których przykładane jest napięcie. Aby wpływać na intensywność 

sygnałów, pochodzących od analitów, należy regulować napięcie przykładane do 

elektrod, które z kolei jest zależne od masy oznaczanych jonów. Soczewki te są 

zwykle skonfigurowane, jako jedna lub więcej cylindrycznych elektrod, przez które 

przechodzi wiązka jonów. Niezależnie od zmiennych potencjałów na każdej z tych 

soczewek wiązka jonów może być skolimowana (wiązka promieni równoległych)  

i skupiona. Indiwidua chemiczne, nie będące jonami, takie jak: cząstki obojętne  

i fotony są zabezpieczone przed dotarciem do detektora za pomocą: (1) pewnego 

rodzaju fizycznej bariery (tzw. „fotonu”) – Rys. 24., (2) prostopadłego ułożenia 

wiązki jonów do analizatora za pomocą pola elektrostatycznego lub (3) 

umiejscowienia analizatora w sposób osiowy do wiązki jonów. 

Drugą, równie ważną rolą, jaką spełnia układ optyki jonowej jest już wspomniana 

separacja jonów od cząstek obojętnych. Istotnym faktem, związanym z układem 

soczewek elektrostatycznych, jest to, że spektrometry zawierające w swojej budowie 

analizator czasu przelotu jonów, są rozbudowane. Występują tam dwa układy 

soczewek: równoległy i prostopadły, które różnią się między sobą budową  

i funkcjami. 
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Rys. 24. Schemat ruchu jonów przez soczewkę elektrostatyczną (Autor rysunku:  
K. Jurowski, na podstawie: Jarvis K. Handbook of Inductively Coupled Plasma Mass 
Spectrometry, Springer, 1992). 

 

W układzie prostopadłym uzyskuje się lepszą rozdzielczość, czułość oraz większy 

spadek poziomu tła, niż w przypadku spektrometru z układem równoległym. Układ 

prostopadły charakteryzuje się tym, że soczewki mają płaski kształt, dzięki czemu 

strumień jonów przechodzący przez nie przybiera kształt płaski (płaszczyzna XZ). 

Strumień ten jest przemieszczany ciągłym ruchem nad modulator (płytkę o długości 

4 cm). Do modulatora przykładane jest duże impulsowe napięcie dodatnie, dzięki 

któremu jony dodatnie zostają odepchnięte od modulatora i zaczynają się poruszać  

w kierunku prostopadłym do osi Z (wzdłuż osi Y). Wyodrębniony pakiet jonów 

przyjmuje kształt „kartki papieru” i nie porusza się idealnie prostopadle względem 

początkowego kierunku ruchu. Im większa jest masa jonu, tym odchylenie jest 

większe. Takie zjawisko określa się jako „efekt dyskryminacji”.  

Z kolei układ równoległy charakteryzuje się tym, iż soczewki elektrostatyczne mają 

kształt walców i są ustawione centrycznie jedna za drugą. Między układem stożków 

próbnik-zgarniacz, a przed soczewkami, znajduje się pierwsza strefa niskiego 

ciśnienia (ok. 260- 400 Pa). Soczewka jonowa z układem stożków znajduje się  

w drugiej strefie niskiego ciśnienia (ok. 0,13 Pa), a pozostałe elementy układu 

ogniskowania i ukierunkowania jonów są umieszczone w trzeciej strefie próżniowej, 

przy ciśnieniu rzędu 1,3∙10-5 Pa. Wspomniane pierwsze soczewki (soczewki jonowe) 

mają za zadanie ogniskować, wyodrębnionego przez stożki, strumień jonów  

i kierować go do modulatora, w którym zachodzi rozdzielanie ciągłego strumienia 

jonów na pakiety (fragmenty).  

Dzięki stosowaniu zmiennego napięcia, redukowane są prędkości jonów. Jony, 

które przechodzą przez modulator przy przyłożonym napięciu ujemnym, trafiają 

następnie na tzw. elektrodę hamującą, której zadanie polega na hamowanie jonów 

dodatnich ze względu na przyłożone do niej dodatnie napięcie. Jednocześnie 

zachodzi kumulacja napływających jonów w modulatorze. W przypadku przyłożenia 

do modulatora napięcia dodatniego, a do elektrody hamującej napięcia zerowego, 

następuje gwałtowny ruch skumulowanej wiązki jonów, przyspieszanej przez 

akcelerator. Z kolei zadaniem akceleratora jest nadanie wszystkim jonom jednakowej 

energii kinetycznej. Cały proces jest powtarzany poprzez ponowne przykładanie 
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napięcia ujemnego do modulatora (po ściśle określonym czasie) oraz dodatniego do 

elektrody hamującej. W etapie końcowym jony przechodzą przez kolejne soczewki 

(tzw. soczewki Einzel’a), których zadaniem jest zogniskowanie jonów  

oraz elektrod sterujących X i Y, zmniejszających efekt dyskryminacji.  

W jednym jak i drugim układzie zadaniem soczewek elektrostatycznych  

jest zogniskowanie strumienia jonów. Za modulatorem znajduje się akcelerator 

tworzony przez soczewki, w którym jony uzyskują jednakową energię kinetyczną.  

W układzie prostopadłym nie ma elektrod sterujących, ponieważ zmniejszają one 

transmisję jonów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K. Jurowski, W. Piekoszewski, ISBN: 978-83-941637-0-9, Scientiae et Didactics, 2015, Strona | 52  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZATORY 
 

 

Głównym zadaniem analizatora w spektrometrze mas jest rozdzielenie wiązki 

jonów według wartości stosunku masy do ładunku (m/z). Widmo mas jest zapisem 

względnych ilości jonów o różnej wartości: m/z, który jest charakterystyczny dla 

badanego analitu. Funkcjonalnie, wszystkie analizatory masowe powinny spełniać 

trzy podstawowe wymagania: 

§ oddzielać jony według ich stosunku masy do ładunku (m/z), 

§ mierzyć względna abundancję jonów w zależności od ich masy. 

 

W układzie ICP MS najczęściej używane są cztery typy analizatorów: kwadrupolowy, 

czasu przelotu, z sektorem magnetycznym oraz elektromagnetyczny (o podwójnym 

ogniskowaniu). Ponieważ najczęściej ze względów ekonomicznych stosuje się dwa 

pierwsze typy analizatorów, stąd w pracy ograniczono się tylko do opisu analizatora 

kwadrupolowego (Q) oraz analizatora czasu przelotu (TOF). 

 

7.1. Analizator kwadrupolowy (Q) 
 

Analizator kwadrupolowy Q (ang. Quadrupole) opatentował Wolfgang Paul 

wraz z M. Steinweldem, za co w 1989 r. dostał Nagrodę Nobla. Analizator ten, zwany 

także filtrem kwadrupolowym (filtrem mas), jest jednym z urządzeń, w których 

stabilność trajektorii jonów zastosowano do ich rozdzielenia według stosunku m/z. 

Kwadrupol składa się z czterech równoległych cylindrycznych (koncentrycznych) 

prętów, mających w idealnym przypadku przekrój hiperboliczny. Pręty te połączone 

są elektrycznie na przemian (parami po przekątnej) – Rys. 25.  

 

 
Rys. 25. Schemat ruchu wiązki jonów przez analizator kwadrupolowy (Autor rysunku:  
K. Jurowski, na podstawie: Thomas R. Practical Guide to ICP-MS, CRC press, 2013). 

7 



K. Jurowski, W. Piekoszewski, ISBN: 978-83-941637-0-9, Scientiae et Didactics, 2015, Strona | 53  

 

Gdy jon dodatni poruszać się będzie między prętami, to będzie przyciągany przez 

pręt o ładunku ujemnym. Jeżeli wartość napięcia (potencjał) pręta zmieni znak zanim 

jon ulegnie rozładowaniu na jego powierzchni, spowoduje to zmianę kierunku jego 

ruchu. Bliższa analiza układu prowadzi do obserwacji, iż jony poruszające się wzdłuż 

osi Z, podlegają działaniu pola elektrycznego, składającego się z kwadrupolowego 

pola zmiennego, nałożonego na pole stałe, co wynika z przyłożenia do prętów 

odpowiednich napięć (potencjałów): -[U + Vcos(ωt)] oraz +[U + Vcos(ωt)].  

W przedstawionych równaniach, opisujących napięcie przyłożone do prętów, 

poszczególne symbole oznaczają: U – napięcie prądu stałego, V – napięcie prądu 

zmiennego o częstotliwości radiowej (RF), natomiast ω – prędkość kątową. Wartości 

napięcia stałego zmieniają się zazwyczaj w granicach: 500 – 2000 V, a wartości 

amplitudy w granicach: 0 – 3000 V ( od-3000 V do + 3000 V). Odpowiednia 

regulacja napięć sprawia, że tylko jony o pewnej wartości m/z przechodzą przez 

analizator i docierają do detektora. Jon, który trafia do analizatora pod wpływem 

działania pola elektrycznego powstałego przez nałożenie potencjału dodatniego  

i ujemnego, jest na przemian przyciągany i odpychany od prętów. Działanie tego 

analizatora w pewnym uproszczonym stopniu wyjaśnia rozpatrywanie roli prętów  

o potencjale dodatnim i pary prętów o potencjale ujemnym. Para prętów o potencjale 

dodatnim działa w kwadrupolu jako filtr dla dużych mas. Powoduje to przejście przez 

analizator cząsteczek o masach większych, natomiast nie przepuszcza cząstek  

o masach mniejszych od masy wybranej cząsteczki. Przyczyną tego jest fakt, iż na 

jony dodatnie o większej masie działa głównie stały potencjał przyłożony do elektrod. 

Stąd, jony te odpychane są przez działanie tego potencjału na środek przestrzeni 

między prętami i swobodnie przechodzą przez analizator. Następuje tu działanie 

ładunku dodatniego jonu z potencjałem dodatnim elektrody. Natomiast jony  

o mniejszej masie silniej odpowiadają na zmienny potencjał również przyłożony do 

tej pary prętów. Jeden raz na każdy cykl zmian potencjału zmiennego suma 

potencjałów stałego i zmiennego, działających na te jony, jest ujemna i są one 

przyciągane w stronę prętów. Jeśli masa jonu jest wystarczająco mała, a potencjał 

elektrody wystarczająco duży, to taki jon rozpędzi się w kierunku elektrody i uderzy 

w nią, zanim potencjał znowu się zmieni. Zderzenie z elektrodą powoduje 

rozładowanie jonu i jego eliminację z układu. Druga para prętów o potencjale 

ujemnym działa jak filtr dla jonów o małej masie tzn. odwrotnie niż poprzednia. Jony 

lżejsze reagują na zmienne pole elektryczne, które utrzymuje je między prętami, 

natomiast jony cięższe ulegają rozładowaniu na prętach pod wpływem działania na 

nie ujemnego potencjału.  

 Aby otrzymać widmo mas, należy przez kwadrupol przepuszczać jony o kolejnych 

wartościach m/z przy zmianie wartości napięcia stałego i zmiennego, w taki sposób, 

aby stosunek U/V był stały przy określonej częstotliwości. Im większe są wartości 

napięć (zmiennego i stałego), tym jony o większym stosunku m/z trafiają do 

detektora, tworząc widmo. Ponieważ tworzenie widma odbywa się przez skanowanie 

wiązki jonów, często określa się to zjawisko jako przemiatanie wiązki jonów. 
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 Spektrometry, zawierające analizator kwadrupolowy, charakteryzują się niższymi 

wartościami granic wykrywalności niż spektrometry wyposażone w analizator czasu 

przelotu, ze względu na większą transmitancję jonów i lepsze wzmocnienie sygnału 

przez detektor. Stąd, technika ICP-Q-MS stosowana jest powszechnie do 

bezpośredniej detekcji analitów w różnorodnych materiałach, o ile nie jest wymagana 

wysoka rozdzielczość i duża dokładność. Rozdzielczość kwadrupolu wynosi do 1 u, 

natomiast analizatorów czasu przelotu do 0,3 u. Z kolei analizator ten charakteryzuje 

się dużą dokładnością, ale słabą precyzją oznaczeń, ze względu na przemiatający 

(skaningowy) tryb pracy. Problematyczne staje się bowiem uzyskanie pełnego obrazu 

widma dla bardzo szybkich sygnałów, chociaż skanowanie napięcia jest w pełni 

elektroniczne i bardzo szybkie (zwykle 100 ms na cały zakres). Należy pamiętać,  

iż typowa szybkość skanowania wynosi ok. 25000 u∙s-1, stąd całkowity zakres mas:  

0 – 300 u może być przeskanowany przez ok. 0,1 s. Niemniej, w praktyce szybkość 

skanowania jest znacznie mniejsza, np. 25 elementów może być wyznaczone z dobrą 

dokładnością w ciągu 1-2 minut.  

 Do wad analizatora kwadrupolowego należy zaliczyć relatywnie niski zakres 

pomiarowy (do 4000 m/z). Zakres ten (50 – 4000 m/z) sprawia, że zastosowania 

jego ograniczają się do substancji o niewielkiej masie cząsteczkowej. Z kolei do zalet 

tego analizatora można zaliczyć: prostą budowę, niewielką pobieraną moc, małe 

gabaryty (średnica prętów 10 – 20 mm, długość prętów 5 – 30 cm), duża 

transmitancja, możliwość szybkiego skanowania, niska cena w porównaniu do innych 

analizatorów i niezbyt duże wymagania wobec utworzenia próżni (6∙10-3 Pa).  

 

 
 

7.2. ANALIZATOR CZASU PRZELOTU (TOF) 
 

 Analizator czasu przelotu TOF (ang. Time of Flight) – Rys. 26. rozdziela jony 

na podstawie różnego czasu przelotu tej samej odległości w obszarze, w którym nie 

ma oddziaływania pola. Zasada jego działania polega na tym, że jony o tej samej 

energii kinetycznej (ale różnej masie) poruszają się z różną prędkością. Czas,  

w którym jony docierają do detektora, jest odwrotnie proporcjonalny do ich masy. 

Wynika z tego, że cząstki o mniejszej masie i wartości stosunku m/z docierają do 

detektora w krótszym czasie niż jony o większej masie i m/z. Dzięki tej własności 

możliwe jest rozdzielenie jonów - najlżejsze charakteryzować się będą największą 

prędkością i szybciej dotrą do detektora. W analizatorze czasu przelotu napięcie 

przyspieszające jony jest rzędu 100 V i jest doprowadzane okresowo (kilka tysięcy 

razy na minutę), dając strumieniowi jonów pulsującą postać, umożliwiającą ich 

rozdzielenie według ich prędkości. Jednoczenie, nie dopuszcza to do sytuacji,  

w której jony o różnych wartościach m/z docierały równocześnie do detektora. 

Sytuacja taka jest możliwa, gdyż mogłoby zachodzić nakładanie się sygnałów wolniej 

poruszających się jonów lekkich. 
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Rys. 26. Schemat analizatora czasu przelotu (TOF) (Autor rysunku: K. Jurowski, na 

podstawie: Thomas R. Practical Guide to ICP-MS, CRC press, 2013). 

 

Natomiast impulsowe wprowadzanie jonów polega na kierowaniu wyciętych 

pakietów jonów z ciągłego strumienia przez zastosowanie tzw. modulacji 

(promieniowanie podlega systematycznej zmianie w ściśle określony sposób). 

Wszystkie jony mają identyczna energię i zanim trafią do detektora, przebywają taką 

samą odległość rzędu 40 cm. Powoduje to ich rozdzielenie według masy. Jony  

o kolejnych wartościach m/z oznaczane są sekwencyjnie. Jeśli chodzi o warunki 

panujące w tego typu analizatorach to ciśnienie jest bardzo niskie rzędu 10-5 Pa,  

a czas przelotu jonów przez analizator wynosi: 10 – 100 μs. Tak niskie ciśnienie 

związane jest z minimalizacją liczby zderzeń jonów z cząsteczkami gazu,  

co spowodowałoby zmianę toru ich ruchu, a tym samym czas dotarcia do detektora. 

Czas ten zależy od wartości m/z i prędkości ruchu jonów. Rozwinięcie analizatora 

czasu przelotu wprowadził Mamyrin, który zastosował tzw. reflektron (lustro 

jonowe/refletron/zwierciadło). Reflekton stanowi układ wielu soczewek 

ustawionych jedna za drugą o rosnącym potencjale dodatnim.  

 W spektrometrach o układzie soczewek prostopadłym i równoległym długość tuby 

przelotu wynosi 0,7 m, zaś drogi jonowej 2 x 0,5 m (odcinek: start – detektor).  

Ze względu na odbicie jonów przez reflektron droga rozdzielania ulega wydłużeniu, 

co powoduje wzrost rozdzielczości. W przypadku spektrometrów o układzie 

równoległym lustro jonowe spełnia jeszcze inna ważną funkcję – umożliwia 

eliminację cząstek obojętnych i naładowanych ujemnie, które nie podlegają działaniu 

pola elektrycznego, wytworzonego przez lustro i nie odbijają się w kierunku 
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detektora. W układzie prostopadłym z kolei, cząsteczki obojętne są zatrzymywane 

przez modulator i nie są obecne w tubie przelotu. 

 Tak więc zastosowanie reflektronu polepszyło rozdzielczość ze względu  

na zlikwidowanie różnic energii kinetycznej jonów o tej samej wartości stosunku 

masy do ładunku. Przyrząd ten powoduje, że jony mające większą prędkość 

przebywają odpowiednią dłuższą drogę i wnikają głębiej w obszar pola. Zachodzi to 

zanim kierunek ruchu wszystkich jonów zmienia się o określony kąt przez odbicie.  

W efekcie po odbiciu jonów o tej samej wartości m/z zrównują się i docierają do 

detektora po tym samym czasie. 

 Ważną cechą analizatorów czasu przelotu jest usuwanie jonów przeszkadzających 

przez ich wycięcie. W analizatorach tego typu do detektora mogą docierać 

równocześnie wszystkie jony o masie 1 – 256 u. Dotarcie do detektora znacznej ilości 

jonów przeszkadzających może spowodować nasycenie detektora i jego szybsze 

zużycie. W celu uniknięcia tego niepożądanego efektu, usuwane są jony 

przeszkadzające. Operacja ta polega na tym, że w określonym momencie przez 

określony czas do odpowiednich soczewek przykłada się napięcie dodatnie, 

powodujące odchylanie jonów poza właściwy tor, dzięki czemu nie docierają one  

w ogóle do detektora. W systemie równoległym stosuje się elektrodę hamującą.  

W przypadku spektrometrów prostopadłych funkcję tę spełnia tzw. „rozumna 

bramka” / ”bramka logiczna” umieszczona wewnątrz tuby przelotu. Maksymalna 

liczba możliwych do jednoczesnego wycięcia sygnałów wynosi 15 – 16, a wydajność 

tego procesu to ok. 95%.  

 Jeśli chodzi o rozdzielczość analizatorów czasu przelotu to wywiera na nią wpływ 

grubość pakietów jonów. Dotyczy to instrumentów analitycznych z konstrukcją 

równoległą, gdzie jony o tej samej masie i prędkości, przed wejściem do tuby, 

startują w różnym czasie wynikającym z określonej grubości pakietu jonów. Stąd ten 

typ spektrometrów charakteryzuje się gorszą rozdzielczością i czułością niż 

spektrometry z konstrukcją prostopadłą. Z konstrukcyjnego punktu widzenia, 

spektrometry, zawierające analizator czasu przelotu, można podzielić na dwa typy: 

§ analizatory pracujące w trybie liniowym – kiedy trajektorią jonów jest linia 

prosta 

§ analizatory pracujące w trybie z odbiciem – kiedy tory jonów ulegają zmianie 

wskutek odbicia  

 

 W pierwszym trybie pracy (tryb liniowy) płytka z nałożoną próbką, analizator  

i detektor znajdują się w jednej linii. Tryb z odbiciem powoduje zakrzywienie 

strumienia jonów. W niektórych spektrometrach jony docierają do reflektronu są 

wyhamowane i odbite w stronę dodatkowego detektora, a następnie przyspieszone 

przez napięcie przyłożone do reflektronu. Tryb ten charakteryzuje się dużą czułością, 

ale małą rozdzielczością pomiarów w porównaniu z trybem z odbiciem.  

 Analizatory z trybem odbicia charakteryzują się małą czułością, ale z kolei dużą 

rozdzielczością pomiarów w porównaniu z trybem liniowym. Mała czułość pomiarów  
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w trybie z odbiciem jest spowodowana tym, że cząstki ciężkie lub lekkie o małej 

energii, nie docierają do detektora, oddalonego znacznie bardziej od nich, jest 

mniejszy niż wymagana wartość progowa. W efekcie czułość pomiaru w porównaniu 

z trybem liniowym zmniejsza się ok. dziesięciokrotnie. Tryb ten umożliwia analizę 

cząsteczek o masie nieprzekraczającej 10 000 u, a uzyskana rozdzielczość leży  

w  granicy: 20 – 30 000 mas ok. 3000 u.  
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DETEKTORY 
 

 

 

Można wyróżnić cztery sposoby detekcji jonów i wytwarzania z nich prądu 

elektrycznego, proporcjonalnego do ich abundancji: powielacze elektronowe, liczniki 

scyntylacyjne (scyntylatory) z fotopowielaczem, powielacze elektronowe typu 

channeltron, puszki Faraday’a i detektory wielofunkcyjne. W zasadzie rodzaj 

detektora, wykorzystywanego w danym spektrometrze, zależy od użytego 

analizatora, np. detekcja jonów w układach cyklotronowego rezonansu jonowego  

z transformacją Fouriera, różni się od detekcji w wyżej wymienionych urządzeniach.  

 

8.1. Powielacz elektronowy 
 

Do najczęściej stosowanych detektorów w spektrometrach ICP-MS, można zaliczyć 

powielacz elektronowy. Działanie zestawu dynod w powielaczu elektronowym jest 

bardzo podobne do działania fotopowielaczy, stosowanych do detekcji 

promieniowania nadfioletowego i widzialnego. Padające na elektrodę elektrony 

wybijają elektrony wtórne, które z kolei docierają do dynod o wzrastającym kolejno 

napięciu dodatnim. Powielacze elektronów mogą składać się nawet z dwudziestu 

dynod i mogą wzmacniać sygnał nawet 106 -107 razy. Stosowanie jednak tego 

detektora wiąże się jednak ze zmniejszeniem czułości, ponieważ pracuje on w trybie 

skanującym (sekwencyjnym), stąd w określonym momencie może on zbierać jony 

tylko o jednej, wybranej wartości m/z. Sygnał przetworzony przez powielacz 

elektronowy może być rejestrowany za pomocą dwóch systemów: analogowego  

i zliczeniowego. System analogowy, stosowany w przypadku, gdy mamy do czynienia 

z dużym stężeniem analitu (substancji oznaczanej), natomiast zliczeniowy dla niskich 

wartości stężeń analitu (przy stężeniu nieprzekraczającym 10 ppb). System 

zliczeniowy związany jest z tzw. sumą binów (cps – ang. counts per seconds) – liczba 

otrzymanych izotopów zależy od wielkości okna spektralnego, określanego przez 

liczbę binów, które stosuje się do detekcji każdego z jonów. Najczęściej 1 bin 

odpowiada 1 ns. W wielu spektrometrach mas ciągle stosowane są, klasyczne 

płytkowe powielacze elektronowe, w których kolejne płytki powielacza emitują 

wzmacniane kaskadowo strumienie elektronów wtórnych na następne płytki. 

 

 

8 
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8.2. FOTOPOWIELACZ 
 

Fotopowielacz (PMT - ang. Photomultiplier Tube) składa się z czterech głównych 

elementów: dwóch elektrod (dynod) konwersyjnych, ekranu fosforescencyjnego  

i właściwego powielacza. Umożliwia on wykrywanie jonów dodatnich jak  

i ujemnych. W przypadku detekcji jonów ujemnych, jony te są przyspieszane  

w kierunku dynody o potencjale dodatnim, natomiast w trybie detekcji jonów 

dodatnich jest sytuacja odwrotna (jony dodatnie przyspieszane są w kierunku dynody 

o potencjale ujemnym) – Rys. 27. 

 

 
Rys. 27. Fotopowielacz elektronowy – (a) schemat przekroju, (b) – schemat urządzenia 

widzialnego z boku (Autor rysunków: K. Jurowski, na podstawie: Thomas R. Practical Guide 

to ICP-MS, CRC press, 2013). 

 

Wybite z katody elektrony przyspieszane są do pierwszej dynody, utrzymywanej 

pod napięciem dodatnim (90-100 V) w stosunku do katody. Każdy fotoelektron, 

padający na powierzchnię dynod, wytwarza kilka elektronów (elektronów wtórnych), 

które są przyspieszane w kierunku drugiej dynody pod napięciem 90-100 V, 

względem pierwszej dynody. Proces powielania liczby elektronów zachodzi ponownie, 

a po osiągnięciu ostatniej dynody z każdego padającego fotonu, uzyskać można  

od 105 – 107 elektronów. Podczas tego „kaskadowego” procesu powstaje wiązka 

elektronów zbierana przez anodę. Powstały prąd elektryczny jest wzmacniany  

i mierzony. W celu uniknięcia gromadzenia się ładunków na ekranie 

fosforescencyjnym (co z kolei powoduje powstrzymywanie napływu nowych 

elektronów), powierzchnię ekranu pokrywa się warstwą przewodzącego aluminium. 

Najważniejszą zaletą fotopowielacza jest jego zdolność do automatycznego 

wzmacniania wewnętrznego. Jak już wcześniej wspomniano z jednego fotoelektronu 

wybitego z katody na anodzie powstaje od 105 – 107 elektronów. Ponieważ detektor 

ten charakteryzuje się bardzo dużą trwałością – do 10 lat, w związku z tym 

instalowany jest tylko w droższych spektrofotometrach.  
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8.3. Powielacz elektronowy typu channeltron 
 

Innym typem detektora, wykorzystywanego w spektrometrii mas, są powielacze 

typu channeltron. Kształt budowy tego detektora przypomina „róg”, wykonany ze 

szkła ołowiowego (zawierają PbO) o dobrych właściwościach emisji elektronów 

wtórnych i jednakowym oporze elektrycznym – Rys. 28.  

 

 
Rys. 28. Powielacz elektronowy typu channeltron schemat (Autor rysunku: K. Jurowski,  
na podstawie: Dean J. Practical Inductively Coupled Plasma Spectroscopy, Wiley, 2005). 

 

Napięcie przyłożone między końcami rury, wzdłuż całej jej długości, stopniowo 

wzrasta (od 1,8 do 2,7 kV). Każdy jon, który trafia do wewnętrznej powierzchni rury, 

wywołuje emisję elektronów (wtórnych), które następuje przemieszczają się wzdłuż 

wewnętrznej powierzchni, wybijając z każdym zderzeniem ze ścianką kolejne 

elektrony. Elektrony te przyspieszane są przez pole elektryczne. Na końcu rury 

znajduje się kolektor, gdzie sygnał wyjściowy podlega detekcji. Obecnie wnętrze 

detektora pokrywa materiał półprzewodnikowy. Wzmocnienie channeltronu jest 

rzędu106 – 108. Głównym problemem jest czas martwy detektora, który zawiera się 

w przedziale: 30-50 ns. 

Warto zwrócić uwagę na to, iż działanie powielaczy elektronowych jest bardzo 

podobne do działania fotopowielaczy stosowanych do detekcji promieniowania 

nadfioletowego i widzialnego.  

 

8.4. Puszka Faraday’a 
 

Innym typem detektora jest tzw. puszka Faradaya, stanowiąca długą 

cylindryczną komorę (puszkę) – Rys. 29. Jony, które wnikają do jej wnętrza przez 

niewielki otwór, przechodzą do dna i przekazują ładunek. Prąd rozładowania, który 

powstaje w wyniku tego, jest następnie wzmacniany i mierzony za pomocą 

elektrometru. Poważnym błędem tego typu detekcji może być emisja elektronów 

wtórnych, powstałych przy zderzeniu jonów z powierzchnią detektora. W związku  
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z tym, stosuje się różnego rodzaju sposoby zapobiegające lub wstrzymujące emisje 

elektronów wtórnych. Do takich zabiegów można zaliczyć pokrywanie wewnętrznej 

powierzchni puszki węglem. Tego typu detektory stosowane są głównie do bardzo 

precyzyjnej analizy stosunku izotopowego. 

 

 
Rys. 29. Puszka Faraday’a – (a) schemat (Autor rysunku: K. Jurowski, na podstawie:  
Dean J. Practical Inductively Coupled Plasma Spectroscopy, Wiley, 2005). 

 

 

 

8.5. Sposoby rozszerzania zakresu pomiarowego 
 

Ponieważ technika zliczania impulsów daje dynamiczny zakres pomiarowy rzędu 

105, to oznacza to, że krzywe kalibracyjne maja przebieg liniowy w zakresie od ppt 

do kilkuset ppb. Istnieje kilka sposobów rozszerzenia zakresu pomiarowego: 

 

§ zastosowanie dwóch różnych detektorów (Channeltrona i puszki Faraday’a) – 

problemem jest szybkie przyłączenie wiązki między detektorami; 

 

§ filtrowanie wiązki jonów – sygnał jonowy filtrowany jest przez przyłożenie 

odpowiedniego napięcia na jedną z par elektrod kwadrupola; 

 

§ zastosowanie detektora dwustopniowego – w takim przypadku mierzony jest 

sygnał analogowy i cyfrowy w obrębie jednego skanu. Sygnał analogowy jest 

mierzony w połowie maksymalnego wskazania detektora. Jeśli wartość sygnału 

jest większa od założonej wartości progowej, sygnał jest przetwarzany przez 

układ analogowy i zliczany. Jeśli natomiast wartość sygnału jest mniejsza od 

założonej, sygnał jest wzmacniany w drugiej części detektora i zliczany jak 

sygnał cyfrowy. Zakres sygnału analogowego wynosi 104 – 109 imp∙s-1, a sygnału 

cyfrowego: 0 – 106 imp∙s-1; 

 

§ zastosowanie detektora pracującego w dwóch trybach (analogowym  

– zredukowanie napięcia, oraz cyfrowym – zliczanie impulsów). Detektor ten 
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wykonuje dwa skany dla danego pomiaru: pierwszy skan w trybie analogowym 

(mierzy się anality o dużym stężeniu), drugi skan w trybie cyfrowym (anality  

o małym stężeniu). Główną wadą tego pomiaru jest wykonywanie dwóch skanów 

dla jednej próbki. Stąd w przypadku odparowania laserowego (krótkie impulsy – 

kilkusekundowe) jest to za mało czasu na wykonanie dwóch skanów.  
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PODSUMOWANIE 
 

 

 

Schemat metody LA ICP MS można przedstawić tak jak na Rys. 30. Aby 

wprowadzić próbkę do palnika plazmowego należy wcześniej poddać ją odparowaniu 

laserowemu.  

 

 
 

Rys. 30. Schemat aparatury LA ICP-MS (Autor rysunku: K. Jurowski). 

 

 

Etap akcji laserowej odbywa się w tzw. systemie do odparowania laserowego, 

gdzie laser wysokiej mocy skierowany jest na powierzchnię próbki, za pomocą 

odpowiedniego układu optyki laserowej. Ułożenie próbki może być kontrolowane  

w sposób manualny lub przy użyciu komputera z wykorzystaniem podglądu w postaci 

9 
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kamerki CCD. Po tym etapie, utworzony aerozol próbki, przy użyciu gazu nośnego 

(argonu), jest kierowany do palnika plazmowego przez przewody transportujące. 

Kiedy drobiny próbki docierają do palnika plazmowego, ulegają wielu 

skomplikowanym procesom, których głównym celem jest powstanie jonów próbki. 

Tak powstałe jony, trafiają następnie do miejsca krytycznego (łącznika/interfejsu),  

w którym zachodzi transport jonów do spektrometru, w którym panuje bardzo niskie 

ciśnienie (rzędu 10-5 Pa). W celu efektywnego transportu i oddzielenia jonów 

dodatnich od cząstek obojętnych, wiązka próbki trafia na układ stożków: próbnik-

zgarniacz. Następnie, przy pomocy układu optyki jonowej, oddzielone jony  

od pozostałych indywiduów chemicznych, trafiają do analizatora. Rolą tego elementu 

w spektrometrze ICP-MS jest oddzielać jony według ich stosunku masy do ładunku 

(m/z) i transportować do detektora. Ostatnim etapem w podróży jonów jest detektor, 

w którym następuje przetłumaczenie informacji chemicznej na elektryczną, którą 

można przy użyciu komputera przetworzyć na użyteczną informację analityczną,  

a więc w konsekwencji wynik analityczny. Otrzymany wynik analityczny 

przedstawiany jest zazwyczaj w postaci widma mas dla każdego punktu 

pomiarowego. 
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