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Ile złota jest w koronie? Czy Arafat został otruty? Czy na szczątkach 
samolotu znajduje się trotyl? Jak zbudowany jest Mars? – to pytania, 
które zadają sobie „zwykli” ludzie. Chemicy i fizycy potrafią na te py-
tania znajdować odpowiedzi.

Co to jest spektroskopia
Z	rozmaitych	powodów	chcemy	wiedzieć,	z	czego	zbudowany	jest	świat,	który	
nas	otacza.	Pewien	król	chciał	wiedzieć,	ile	jest	złota	w	jego	złotej	koronie.	Jak	
głosi	legenda	pomógł	mu	w	tym	Archimedes,	który	podobno	kąpiąc	się	w	wan-
nie	odkrył	prawo	nazwane	później	jego	imieniem.	Tak	więc	dzięki	fizyce	pojawił	
się	pomysł	rozwiązania	problemu	trapiącego	króla.	Trzeba	było	wyznaczyć	gę-
stość	materiału,	z	którego	była	zrobiona	korona.	Ponieważ	znana	była	gęstość	
czystego	złota,	pomiar	gęstości	korony	dawał	informację,	czy	nie	dodano	ja-
kiegoś	metalu	(np.	srebra)	o	innej	gęstości.	Metoda	Archimedesa	zawiodłaby	
na	statku	kosmicznym	w	stanie	nieważkości,	ale	w	przypadku	problemu	korony	
sprawdziła	się	doskonale.
Problem	identyfikacji	składników	budowy	materii	zaprzątał	głowy	alchemi-

ków,	a	następnie	chemików.	Stworzyli	oni	zaawansowany	dział	chemii	anali-
tycznej	i	wynaleźli	rozmaite	wyrafinowane	metody.	Kłopot	w	tym,	że	do	analizy	
chemicznej	trzeba	mieć	w	miarę	duże	próbki	substancji.	Metody	chemii	ana-
litycznej	zawodzą,	gdy	szukamy	wielkości	śladowych	lub	gdy	pobranie	próbki	
jest	 niemożliwe.	 Tak	 też	 jest,	 gdy	 chcemy	wiedzieć,	 z	 czego	 zbudowane	 są	

Jak rozpoznawać pierwiastki i związki chemiczne
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gwiazdy,	np.	nasze	Słońce.	Z	kolei	detektywi	w	celu	rozwiązania	zagadek	kry-
minalnych	szukają	materiałów	śladowych.	Na	przykład	po	latach	ekshumuje	się	
zwłoki	by	zbadać,	czy	nieboszczyk	np.	nie	został	otruty.	Ostatnio	media	podały,	
że	zmarły	10	lat	temu	Jaser	Arafat,	został	ekshumowany	w	celu	zbadania,	czy	
aby	go	nie	otruto	polonem,	a	jeśli	tak,	to	z	jakiego	źródła	ten	polon	pochodził.
Z	pomocą	w	rozwiązywaniu	tego	typu	problemów	przyszła	fizyka.	Okazało	

się,	że	gdy	substancję	pobudzi	się	do	świecenia,	to	z	charakteru	światła	wysy-
łanego	przez	nią	można	rozpoznać,	z	czego	ta	substancja	jest	zbudowana.	Tym	
zagadnieniem	zajmowali	się	już	fizycy	w	XIX	wieku.
Wiadomości	na	ten	temat,	a	nawet	instrukcję	budowy	prostego	spektro-

skopu	 –	 czyli	 instrumentu	 badającego	 emitowane	 światło	 –	można	 znaleźć	
w	Neutrinie 7	 (www.if.uj.edu.pl/Foton/).	 Zasada	działania	 spektroskopu	 jest	
następująca:	badaną	substancję	należy	np.	przez	podgrzanie	doprowadzić	do	
postaci	gazowej,	w	której	swobodne	atomy	i	drobiny	zostają	„wzbudzone”	i	wy-
syłają	światło.	Okazuje	się,	że	wszystkie	pierwiastki	mają	„charakterystyczny	
„odcisk	palca”,	tak	zwane	widmo	promieniowania.	Można	więc	sporządzić	atlas	
widm	i	przez	porównanie	badanego	widma	z	takim	atlasem	identyfikować	świe-
cące	pierwiastki.	W	ten	oto	„cudowny”	sposób	można	było	zobaczyć,	z	czego	
zbudowane	jest	Słońce.
W	laboratorium	do	świecenia	można	pobudzać	pierwiastki	poprzez	wyłado-

wania	elektryczne.	Metoda	ta	pozwala	m.in.	na	badanie	struktury	budowy	pier-
wiastków	oraz	dostarcza	danych	doświadczalnych	potwierdzających	słuszność	
praw	mechaniki	kwantowej.

Promieniowanie	przechodzi	przez	szczelinę	kolimującą,	a	następnie	pada	na	pryzmat	(lub	
siatkę	dyfrakcyjną),	który	rozdziela	promieniowanie	na	składowe	o	różnych	długościach	
fal,	co	pozwala	przeanalizować	widmo	emitowanego	światła.	Cechą	charakterystyczną	
tego	promieniowania	są	tzw.	linie	widmowe

Fizycy	 nabrali	 apetytu	 na	 coraz	 dokładniejsze	 badanie	 struktury	materii,	
chcieli	rozpoznawać	nie	tylko	pierwiastki,	z	jakich	substancja	jest	zbudowana,	
ale	i	związki	chemiczne	oraz	ich	budowę.	Okazało	się,	że	badanie	promieniowa-
nia	rentgenowskiego	dostarcza	do	tego	doskonałych	narzędzi.
Atomy	„sprowokowane”	padającymi	na	materię	elektronami	wysyłają	pro-

mieniowanie	 elektromagnetyczne	 charakterystyczne	 dla	 danej	 substancji	
o	częstościach	większych	od	częstości	światła.	Badając	widmo	charakterystycz-
ne	promieni	X	można	rozszyfrowywać	budowę	materii.	Metoda	ta	nosi	nazwę	
rentgenowskiej spektroskopii fluorescencyjnej (XFR).	
W	metodzie	XFR	badany	materiał	umieszcza	się	w	strumieniu	wysokoener-

getycznych	 fotonów	 z	 lampy	 rentgenowskiej.	 Energia	 tych	 bombardujących	
fotonów	musi	być	wyższa	od	energii	wysyłanego	promieniowania	charaktery-
stycznego	dla	badanej	substancji.
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Do	 rejestracji	 promieniowania	 fluorescencji	 rentgenowskiej	 stosuje	 się	
obecnie	 detektory	 półprzewodnikowe,	 w	 miejsce	 dawnych	 klisz	 fotograficz-
nych.	 W	 komercyjnych	 spektrometrach	 (spektroskopach	 z	 dokładną	 skalą)	
odpowiednia	 kalibracja	 pozwala	 na	 bezpośrednie	 wyznaczenie	 koncentracji	
pierwiastków	w	 badanym	materiale	 na	 podstawie	 zmierzonych	 natężeń	 linii	
widmowych.

Spektroskopia masowa (MS)
Spektroskopia	 masowa	 „wykorzystuje”	 fundamental-
ne	prawo	Newtona,	pozwalające	przewidywać	ruch	ciał	
o	różnej	masie,	jeśli	znamy	siły	działające	na	to	ciało.	Jej	
„ojcem”	jest	znany	fizyk	angielski	J.J.	Thomson	(zdjęcie	
obok),	który	w	1906	roku	dostał	Nagrodę	Nobla.
Zjonizowane	 atomy	 czy	 drobiny	 różnią	 się	 między	

sobą	 masą	 i	 ładunkiem	 elektrycznym.	 Umieszczone	
w	 polu	 elektrycznym	 i	 magnetycznym	 pod	 wpływem	
działania	sił	tych	pól	będą	się	poruszać.	W	stałym	polu	
elektrycznym	 będą	 przyspieszać:	 bardziej	masywne	 –	
wolniej,	 lżejsze	 –	 szybciej.	 Bardziej	 będą	 także	 przy-
spieszać	 te	 o	większym	 ładunku	q	 od	 tych	 o	 ładunku	
mniejszym.	Promień	krzywizny	toru	naładowanych	czą-
stek	w	jednorodnym	polu	magnetycznym	zależy	od	stosunku	m/q.	Cząstki	na-
ładowane	ładunkiem	jednego	znaku	odchylają	się	w	jedną	stronę,	a	przeciw-
nego	znaku	–	w	drugą	(efekt	ten	można	zauważyć	na	rys.	3	w	artykule Jak 
rejestrujemy i rozpoznajemy cząstki).	
Obserwując	ruch	naładowanych	cząstek	(lub	tylko	czas,	w	jakim	dociera-

ją	do	jakiegoś	celu),	można	wydedukować,	które	z	nich	były	cięższe,	a	które	
lżejsze.	Wykonując	stosowny	pomiar	możemy	nawet	wyznaczyć	stosunek	mas	
różnych	jonów	(metoda	czasu	przelotu).	Na	tej	zasadzie	zbudowany	jest	spek-
trometr	masowy	np.	do	rozróżniania	 izotopów.	Wynika	z	 tego,	że	analizując	
tory	cząstek	powstających	w	zderzeniach	w	akceleratorach	możemy	dokonać	
ich	identyfikacji.

Nowoczesny	komercyjny	spektrometr	masowy
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Obecnie	spektrometria	mas	służy	do:
• identyfikacji	związków	chemicznych	i	ich	mieszanin,
• ustalania	struktury	związków	chemicznych,
• ustalania	ich	składu	pierwiastkowego,
• ustalania	składu	izotopowego	analizowanych	substancji,	co	m.in.	umoż-
liwia	określenie	ich	źródła	pochodzenia,

• precyzyjnego	ustalania	składu	złożonych	mieszanin	związków	o	wyso-
kich	masach	molowych.

Niezależnie	od	konstrukcji	i	przeznaczenia	we	wszystkich	spektrometrach	mas	
występują	następujące	elementy:

Dalsze wyzwania
Analiza	składu	pierwiastków	(jakie	i	ile)	to	nie	koniec	zainteresowań	naukow-
ców.	Chodzi	o	rozwikłanie	struktury	stechiometrycznej.
Rozpatrzmy	przykład:	alkohol	metylowy	(C2H5OH)	i	etylowy	(CH3OH)	skła-

dają	się	z	tych	samych	pierwiastków	węgla,	tlenu	i	wodoru.	Najprostszy	spek-
troskop	nie	odróżniłby	par	tych	alkoholi,	bowiem	zbudowane	są	z	tych	samych	
pierwiastków.	Chemicy	jednak	bez	kłopotu	rozróżniają	te	substancje	klasycz-
nymi	metodami.	Ponieważ	organoleptycznie	trudno	stwierdzić	jakąkolwiek	róż-
nicę,	 do	 handlowego	 alkoholu	metylowego	 dodaje	 się	 barwnik	 ze	względów	
bezpieczeństwa.
Podobnie	 jest	 z	 innymi	 substancjami.	Większość	 związków	 organicznych,	

składa	się	z	wodoru,	węgla,	tlenu	i	azotu,	a	jednak	mają	bardzo	rożne	włas-
ności.	
Jak	 różne	 mogą	 być	 własności	 tego	 samego	 pierwiastka	 chemicznego	

uzmysławia	nam	węgiel.	Znamy	tzw.	zwykły	węgiel	kamienny,	każdy	też	zna	
węgiel	w	postaci	grafitu,	słyszał	o	diamentach,	a	ostatnio	o	robiących	karierę	
w	 inżynierii	materiałowej	 fulerenach	 i	 nanorurkach	węglowych.	 To	wszystko	
węgiel,	który	w	naszym	spektrometrze	dałby	taki	sam	obraz.	Fizycy	i	chemicy	
stale	udoskonalają	więc	metody	analizy,	pozwalające	na	zróżnicowanie	sygna-
łów	pochodzących	od	różnych	substancji	chemicznych.	Jedną	z	takich	metod	
jest	krystalografia.
W	artykule	przedstawiono	zasadę	działania	jedynie	niektórych	spektrogra-

fów.	Metod	 spektroskopowych	 jest	 znacznie	więcej,	 choćby	metoda	magne-
tycznego	rezonansu	jądrowego	(MRJ)	przedstawiona	w	17	zeszycie	Neutrina,	
która	pozwala	na	rozróżnienie	rodzaju	substancji	chemicznej,	podobnie	zresztą	
jak	spektrometria	w	podczerwieni,	którą	wykorzystuje	się	do	tego	celu	stan-
dardowo!	W	pracy	fizyków	i	inżynierów	często	diabeł	tkwi	w	szczegółach.	Cho-
dzi	o	uzyskanie	jak	największej	precyzji.	Chcemy	na	przykład	prześcignąć	psy	
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wyszkolone	w	wykrywaniu	śladowych	ilości	substancji,	chodzi	też	o	możliwości	
pracy	 spektroskopów	w	ekstremalnych	warunkach,	 chociażby	 takich,	 jak	na	
Marsie.	Na	Marsa	zrzucono	 łazik	Curiosity,	na	którym	znajduje	 się	 ruchome	
laboratorium	SAM	wyposażone	m.in.	w	cztery	spektrometry,	badające	budowę	
planety.	

Atometria
Relatywnie	nową	dziedziną	jest	atometria	–	metoda	wykrywania	niebezpiecz-
nych	substancji.	Jest	ona	obecnie	jedyną	metodą	pozwalającą	na	bezinwazyj-
ne	określenie	stechiometrii	substancji	i	ma	ogromny	zakres	zastosowań.	Poza	
wykrywaniem	materiałów	niebezpiecznych,	przemytu	lub	ataków	terrorystycz-
nych	atometria	może	być	stosowana	także	w	geologii	i	przemyśle.

Polecamy	artykuł:	Michała	Silarskiego,	Pawła	Moskala,	Atometria jako metoda wykrywania 
substancji niebezpiecznych, Foton	112,	Wiosna	2011.
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