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طيـف نشـري اتمـي بـا پالسـماي القايـي جفـت شـده 4يكـي از بهتريـن روشهـاي تجزيهاي نشـري اسـت كه
امـروزه در مـوارد گسـتردهاي بـه كار بـرده ميشـود .هدف اصلـي این نوع طيفسـنجي اتمـي تجزيهاي ،شناسـايي
عناصـر و تعييـن مقاديـر آنهـا در محيطهـاي مختلـف در مقادیـر ناچیـز اسـت .در ابتدا بسـیاری از کاربـران ICP-
 ،OESایـن روش را بـدون تداخـل در نظـر گرفتـه بودنـد (در مقایسـه بـا روش جـذب اتمـی) اما واقعیت این اسـت
کـه ایـن دسـتگاه ماننـد دیگـر روشهـا از تداخـل رنج میبـرد ،هر چنـد اثـرات واقعـی آن روی نتایج ممکن اسـت
از روشهـای دیگـر متفـاوت باشـد .طبـق تعریـف ،یـک تداخـل موجب افزایـش یا کاهش شـدت آنالیت شـده و در
نتیجـه ،پاسـخ نادرسـت ثبـت میشـود .راههـای مختلفی بـرای مقابله با تداخلات وجـود دارد .در ادامه به بررسـی
انـواع تداخلات موجـود در ایـن روش پرداختـه میشـود و راههـای مقابلـه بـا ایـن تداخلات نیز مطرح میشـود.
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تداخالت طیفی در طیفسنج نشری پالسمـای جفت شده القایی

در نشــر اتمــی و اســپکتروفتومتری جــذب اتمــی ،نمونــه در دمــای بــاال حــرارت داده میشــود و بــه ایــن ترتیــب
بــه اتمهــا و یونهــا تجزیــه میشــود کــه امــواج الکترومغناطیســی مرئــی یــا مــاورای بنفــش را در انرژیهــای
مشــخصه عناصــر درگیــر جــذب یــا نشــر میکنــد.
آزمــون شــعله یــک مثــال ســاده از ایــن روش اســت .بهعنــوان مثــال ،زرد شــدن شــعله بــا افــزودن نمــک بــه
ایــن دلیــل رخ میدهــد کــه ســدیم در نمــک بــه شــدت در قســمت زرد طیــف مرئــی نشــر میکنــد .ایــن روشهــا
بــرای غلظــت کــم عناصــر فلــزی در آنالیــز کیفــی و کمــی مفیــد اســت.
هــدف اصلــي طيفســنجي اتمــي تجزي ـهاي ،شناســايي عناصــر و تعييــن مقاديــر آنهــا در محيطهــاي مختلــف
اســت .روش كار شــامل ســه مرحلــه كلــي اســت :تشــكيل اتــم ،برانگيختگــي و نشــر .پيــش از برانگيختگــي ،يــك
عنصــر كــه در ماتريــس مشــخص قــرار دارد بايــد از ماتريــس جــدا شــود تــا طيــف نشــري اتمــي آن بــه دور از
تداخــات و مزاحمتهــا باشــد .بــراي طيفســنجي مــاوراي بنفــش و مرئــي بايــد انــرژي ورودي بــه انــدازهاي باشــد
كــه بتوانــد الكتــرون را از حالــت پايــه بــه حالــت برانگيختــه برســاند .هميــن كــه الكتــرون در حالــت برانگيختــه قــرار
گرفــت ،بــه دليــل ناپايــداري ،اتــم بــه ســرعت بــه حالــت پايــه برگشــته و نــوري منتشــر ميكنــد كــه طــول مــوج
ويــژه آن عنصــر خــاص دارد .نمونــه از ميــان يــك مجــراي باريــك مكنــده بــا اســتفاده از جريــان آرگــون در پالســما
پخــش ،ســپس انــرژي الكترونهــا و يونهــا بــه نمونــه منتقــل و باعــث اتمــي شــدن و برانگيختگــي آن ميشــود.
بديــن ترتيــب پرتوهايــي بــا طــول موجهــاي خــاص عناصــر موجــود در محلــول منتشــر ميشــوند كــه موقعيــت
طــول مــوج نشــاندهنده نــوع عنصــر و شــدت آن نشــاندهنده مقــدار عنصــر در نمونــه اســت .دقــت اندازهگيــري
عناصــر در ايــن دســتگاه در حــد قســمت در بيليــون 5اســت.
طيــف نشــري اتمــي بــا پالســماي القايــي جفــت شــده يكــي از بهتريــن روشهــاي تجزيـهاي نشــري اســت كــه
امــروزه در مــوارد گســتردهاي بــه كار بــرده ميشــود .نمونههــا ابتــدا بــا هضــم اســيدي يــا ذوب قليايــي بهصــورت
محلــول درآمــده و ســپس بــراي آناليــز بــه دســتگاه داده ميشــود .البتــه نمونههــاي جامــد و گازي نيــز بــا اســتفاده
از تجهيــزات ويــژهاي قابــل آناليــز كــردن هســتند.
پالســمای جفــت شــده القایــی بــه میــزان زیــادی از روش جــذب اتمــی برتــر اســت ،بــه دلیــل اینکــه
تداخلهایــی کــه در روش جــذب اتمــی وجــود داشــت ،تداخــات کوچکــی را کــه در روش  ICP-OESوجــود دارد،
تضعیــف میکردنــد .تداخــل در  ICP-OESهمیشــه بهعنــوان یــک مشــکل جــدی بــه ویــژه در ابتــدا در مقایســه
بــا طیفســنج جــذب اتمــی در نظــر گرفتــه نشدهاســت .ایــن همــان چیــزی اســت کــه  ICP-OESبهعنــوان
یــک روش بــدون تداخــل اعتبــار داشــته اســت .روش  ICP-OESیــک ابــزار تحلیلــی گســترده در تجزیــه و تحلیــل
نمونههــای وســیعی از جملــه نمونههــای اکتشــافی ،نمونههــای اســتخراج معــدن و متالورژیکــی اســت .دلیــل آن
کــه ایــن روش محبــوب اســت عبارتنــد از:
 محدوده دینامیکی طوالنی؛
 تداخالت کم؛
 استفاده طبیعت دوستانه دستگاه؛
 آنالیز همزمان (اندازهگیری همزمان بیش از  60عنصر)؛
 پایداری مناسب دستگاه؛
 توانایی تحمل مواد جامد محلول باال.
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در حالــی کــه بســیاری از کاربــران  ICP-OESاز ابتــدا ایــن روش را بــدون تداخــل در نظــر گرفتــه بودنــد (در
مقایســه بــا روش جــذب اتمــی) ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن دســتگاه ماننــد دیگــر روشهــا از تداخــل رنــج
میبــرد ،هــر چنــد اثــرات واقعــی آن روی نتایــج ممکــن اســت از روشهــای دیگــر متفــاوت باشــد .طبــق تعریــف،
یــک تداخــل موجــب افزایــش و یــا کاهــش شــدت آنالیــت شــده و در نتیجــه پاســخ نادرســت ثبــت میشــود.
راههــای مختلفــی بــرای مقابلــه بــا تداخــات وجــود دارد .در ادامــه بــه بررســی انــواع تداخــات موجــود در ایــن روش
پرداختــه و راههــای مقابلــه بــا ایــن تداخــات نیــز مطــرح میشــود.

ف

 تداخالت و مزاحمتها

تداخلهایی که وجود دارند ،به شرح زیر است:
 .1تداخالت فیزیکی که ناشی از موارد زیر است و میتواند منجر به
افزایش یا کاهش سیگنالهای نشر شود:
 تفاوتهایی بین سرعت مهپاش شدن نمونه و استاندارد وجود
دارد.
 اختالفاتی که بین محلول کالیبراسیون و نمونه از نظر تفاوت
درکشش سطحی ،دما ،محتوای مواد جامد حل شده ،دانسیته و
ویسکوزیته وجود دارد [ .]1در واقع بازده مهپاش شدن با تغییرات
فیزیکی محلولها تغییر میکند.
 .2انحراف 7طوالنی مدت؛
 .3عوامل کاهش سیگنال؛
 .4همپوشانیهای طیفی.
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همپوشانیهای ناشی از نشر مولکولی یا اتمی ،نزدیک به طول
موجهای آنالیز است .آنالیز طیفی کیفی نیاز به شناسایی مثبت یک
یا چند خط طیفی یک عنصر دارد .اگر نمونه مجهول مورد شناسایی
کیفی قرار میگیرد ممکن است به دلیل حضور خطوط دیگر کامال
منطبق و یا همپوشانی داشته باشد که این موضوعی پیچیده است.
تداخالت طیفی همیشه باعث مشکالتی در اسپکترومتری نشر نوری
میشوند .تصحیح برای چنین تداخالتی معموال اعمال نمیشود ،چرا
که ممکن است عدم قطعیت باالیی از طریق چنین تصحیحاتی ایجاد
شود (بهطور مثال ،به دلیل عدم پایداری منبع ،اثرات ماتریس یا خود
جذبی خطوط طیفی مشاهده شود)؛ بنابراین دقت نتایج لزوما بهبود
زمانبر است.
نمییابد و همچنین اعمال تصحیح برای تداخالت طیفی 
بنابراین ،استفاده از خطوط آنالیزی عاری از تداخالت طیفی ترجیح داده
میشود .به هر حال ،اطمینان از خط طیفی عاری از تداخل در شرایط
آنالیزی مورد نظر با اطمینان زیاد نیز بسیار مشکل است .مشکالتی که
در تجربههای معمول به وجود میآید ممکن است چندان شدید نباشد؛
زیرا میتوان تداخالت طیفی را با استفاده از تجربیات کلی قابل دسترس
در منابع موجود یا با واسطه تجربههای آزمایشگاهی که در قالب یک
لیست دقیقی از حساسیتهای خطوط تداخل کننده است ،بررسی
نمود و شدتهای نسبی در جداولی لیست شوند .میتوان از جداول

تداخل طیفی شامل موارد زیر است:
 تابش سرگردان؛
 همپوشانی خطوط؛
 تفکیکپذیری ضعیف خطوط؛
 همپوشانی یک خط با دیگری.
نخستين نوع مزاحمت که متداول نیز بوده شامل دو يا چند عنصر
در ماتريكس است كه پرتوهايي با همان طول موج مورد نظر ما منتشر
ميكنند (مث ً
ال مس در  323/515نانومتر و آرگون در 139/515
نانومتر) .اين تداخالت طيفي را ميتوان با بكارگيري يك سيستم با
دقت باال و استفاده از خطوط آناليزي مختلفي براي شناسايي يك عنصر
خاص به حداقل رسانيد .نوع دوم مزاحمتها عبارتست از تشكيل يك
گونه ناخواسته (مث ً
ال يونها يا اكسيدهاي فلزي) .براي مثال ،برخي
از فلزات حساسيت فوقالعادهاي نسبت به تغييرات جزئي پالسما در
ارتباط با چگالي نسبي يون و اتمهاي خنثيشان دارند .بايد توجه داشت
كه يك اتم از يك عنصر خاص (مث ً
ال آهن) طيف نشري متفاوتي از
يون همان عنصر دارد (مث ً
ال  Fe+و Fe2+و غیره) .مزاحمتهاي ديگر
نظير تشكيل اكسيدهاي فلزي يا كاربيدهاي فلزي هم هستند كه بايد
بهصورت جداگانه و تك تك ارزيابي شوند.
بیشترین تداخل پهنای طیفی در آنالیز طیفی کیفی مربوط به
سیانوژن است .سیانوژن تعدادی طیف تولید میکند که سه تای آنها
با طیفهای  3883/4 ،4216/0و  3590/4بیشتر مشکلزا هستند.
دلیل آن این است که در این ناحیه طیفی ،بسیاری از خطوط نشری
طیفی مفید و حساس قرار دارند .اگر خطوط طیفی مطلوب در ناحیه
طول موجی طیف سیانوژن قرار بگیرد ممکن است کاهش شدت طیف
ضروری باشد؛ یک راه برای کاهش شدت طیف سیانوژن این است که
به محض اینکه تبخیر نمونه کامل شد جرقه 8خاموش شود .جرقه زدن
پی در پی الکترودها پس از تبخیر کامل نمونه تنها شدت پیکهای
سیانوژن را افزایش میدهد .پهنای شکاف ورودی اسپکتروگراف باید
حداقل باشد؛  10-20میکرومتر پهنای شکاف کافی است .پسزمینه با
افزایش پهنای شکاف افزایش مییابد ولی روی شدت خطوط تاثیری
ندارد .حفرات الکترود دیواره نازک و کوچک ،کربن کمتری را در طول
جرقه زدن مصرف میکنند .چون طیفهای سیانوژن در اثر واکنش
کربن با نیتروژن اتمسفر تولید میشود ممکن است با جرقه زدن نمونه
در حضور نیتروژن حذف شوند .البته دستگاههای متفاوتی با تغییراتی
در جت استالوود 9برای این هدف در دسترس هستند که اجازه اعمال
جرقه در اتمسفر گاز بیاثر را میدهد .در برخی موارد ،الکترود مس در
صورتی که مس تداخل کننده نباشد استفاده میشود .باندهای سیانوژن
حذف میشوند اما حساسیت خط طیفی نیز کاهش مییابد .الکترودهای
گرافیت دمای باالتری نسبت به الکترودهای مس در طول جرقه زدن
ایجاد میکنند؛ بنابراین ،انرژی تهییج باالتری تامین میکنند.

تداخالت طیفی در طیفسنج نشری پالسمـای جفت شده القایی

هر فرآيند فيزيكي يا شيميايي كه اثر منفي بر اندازهگيري تابش
مورد نظر بر جاي گذارد را ميتوان بهعنوان يك مزاحم در نظر گرفت.
مزاحمتها در  ICP-OESميتواند از مرحله تهيه نمونه شروع شده و
تا مراحل عملياتي پالسما ادامه يابد .با وجود حساسيت عالي و سهولت
استفاده از اين روش ،اندازهگيريهاي كمي  ICPمستعد اثرپذيري
مزاحمت ماتريس و مزاحمتهاي ديگري است كه بايد در نظر گرفته
شوند .مث ً
ال حضور مقادير باالي كلريد در نمونه ،سبب تشكيل آرگون
کلراید 6ميشود كه يك يون ملكولي است و باعث ايجاد تداخل و
مزاحمت در اندازهگيري آرسنيك ( 75تنها ايزوتوپ طبيعي آرسنيك)
ميشود .عوامل ديگر نظير غلظت اسيد استفاده شده براي حل كردن
نمونه ،ميتواند سيگنال را تحت تاثير قرار دهد [ .]1در اینجا تداخالت
طیفی در  ICP-OESمورد بررسی قرار میگیرد.

مرجع استاندارد استفاده کرد .جدول کوچکی از خطوط حساس همیشه
برای شناسایی تداخالت کافی نیست چراکه خطوط ضعیف ساختار
اصلی نمونه ممکن است سبب تداخل خط طیفی شود .بنابراین ،بهتر
است کارشناس آنالیز تا جایی که امکان دارد از ماهیت نمونه اطالعات
کافی داشته باشد [.]4
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 نمونههای پیچیده

تداخالت طیفی در طیفسنج نشری پالسمـای جفت شده القایی

تزریق نمونههای غلیظ و پیچیده مشکالت جدید زیادی را
بهوجود میآورد که در ادامه ذکر شدهاند:
 رسوب در محل تزریق مشعل :تغییر سرعت جریان گاز و
منطقه مشاهده که با انحراف ظاهر میشود.
 سیگنال رسوب در مه پاش :انسداد باعث کاهش دقت و افت
سیگنال میشود.
 نمونههای با پایه حالل آلی :دقت ،تحت تاثیر قرار میگیرد.
 تداخالت فیزیکی  -انسداد ذرات :انسداد سیستم تزریق
نمونه به دلیل سطح باالی ذرات در نمونهها صورت میگیرد که این
انسداد میتواند جزئی یا کامل باشد.

 نتایج مسدود شدن

 ممکن است باعث فرو نشستن پیک نشر در مقایسه با نشر
استاندارد شود.
 ممکن است سبب افزایش پیک نشر در مقایسه با نشر
استاندارد شود :انسداد ذرات باعث کاهش رسیدن حالل به پالسما
و در نتیجه باعث افزایش واکنش و تهییج عناصری میشود که به
شرایط پالسمای داغ برای یونیزاسیون نیاز دارند [.]2
10
 دقـت ضعیـف (درصد انحراف اسـتاندارد نسـبی ضعیفتر):
تخریـب کل مـواد جامـد محلـول در نمونـه 11بـه دلیـل جریـان با
سـرعت بـاالی گاز رد شـده از مهپـاش و برخورد آن بـا نمونه منجر
بـه رسـوب بلـوری مـواد میشـود .نمونههای بـا ( TDSمـواد جامد
محلـول) بـاال بـا غلظـت بـاال منجـر بـه دقـت ضعیـف میشـوند.
شـکل ( )1نشـان دهنـده برخـورد تـک بلور سـفید رنـگ در روزنه
مهپاش اسـت.

ف
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استفاده از روش افزودن استاندارد 12برای کالیبراسیون
و آنالیز نمونهها:
در اینجــا یــک غلظــت مشــخص مســاوی از آنالیــت بــه
اســتانداردها و نمونههــا اضافــه میشــود .نمونههــا بــه ICP-
 OESمهپــاش شــده و نتایــج خوانــش میشــود .ایــن روش نتایــج
قابــل اعتمــاد میدهــد .بــه هــر حــال ،ایــن روش وقتگیــر
و خســته کننــده اســت ،بنابرایــن در مواقعــی کــه زمــان مهــم
اســت ایــن روشــی توصیــه شــده بــرای انجــام آنالیــز بــا اســتفاده
از  ICP-OESنیســت .از طرفــی حجــم زیــادی از نمونــه مصــرف
میشــود و در مواقعــی کــه حجــم کمــی از نمونــه در دســترس
باشــد ،مناســب نیســت .همچنیــن میــزان حــد تشــخیص در ایــن
روش باالتــر اســت.
استفاده از روش منحنی کالیبراسیون با تطبیق ماتریسی
برای استانداردها و نمونهها (مطابقت ماتریس):
تطبیق ماتریس روشی دشوار برای انجام آنالیز است؛ زیرا هرگز
نمیتوان همیشه ماتریس استاندارد را بهطور دقیق با نمونهها
تطبیق داد .برای استفاده از این روش ،منابع زیادی برای آنالیز
چندعنصری نیاز است .همچنین این روش وقتگیر است و مانند
افزودن استاندارد زمان زیادی میبرد.
با استفاده از نمودار اصالح طیفی یا بهطور سادهتر استفاده از
رویکرد مبتنی بر نرمافزار رایانه؛
از روش منحنی کالیبراسیون استفاده کنید و اصالحات را برای
تداخالت طیفی با استفاده از نمودار اصالح طیفی یا بهطور سادهتر
استفاده از رویکرد مبتنی بر نرمافزار رایانه انجام دهید.
مرطوب کننده آرگون:13
لوازم مرطوب کننده آرگون شامل غشاء نفوذپذیر پلیتترا
فلوئورواتیلن 14است که بخار آب را به داخل گاز مهپاش هدایت
میکند که در سمت چپ شکل ( )2نشان داده شدهاست .لوازم
مرطوب کننده گاز آرگون ( )AHAگاز مهپاش را مرطوب میکند.
این لوازم برای کاهش انسداد مهپاش با نمک تشکیل شده و افت
طوالنی مدت به دلیل وجود رسوب در تزریق کننده به مشعل
استفاده میشود.

تک بلور سفید رنگ
در روزنه نبوالیزر
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شکل ( :)1گرفتگی روزنه نبوالیزر در اثر نمونههای با  TDSباال [.]2

طبق تعریف ،یک تداخل موجب افزایش یا کاهش شدت آنالیت
شده و در نتیجه پاسخ نادرست ثبت میشود .چندین راه برای
مقابله با تداخل طیفی در  ICP-OESوجود دارد که در ادامه به
تفصیل مطرح خواهد شد:

شکل ( :)2مرطوب کننده گاز آرگون [.]2

ف

از بین بردن تداخالت فیزیکی:

 روش استاندارد داخلی (:)1
ایـن روش بـرای جبـران اثـرات تغییـر شـدت بدلیـل ماتریس
پیچیـده نمونـه اسـتفاده میشـود:
 تغییـرات در تعـداد اتمهـا و یونهایـی کـه ممکـن اسـتشـدت آنالیـت را تغییـر دهنـد؛
 عنصـر اسـتاندارد داخلـی بـه همه محلولهـای آنالیـز اضافهمیشـود (بـا غلظت مشـابه).
تصحیـح در صورتـی کـه اثـر مزاحمت همـه عناصر یـا خطوط
تجزیـهای بـه همـان روش انجام شـود ،موفقیتآمیز اسـت.
 روش استاندارد داخلی (:)2
تغییر در شـدت اسـتاندارد داخلی بهعنـوان عامل تصحیح برای
همـه آنالیزهـا بـه کار مـیرود .نسـبت رادیان محاسـبه شـده برابر
با نسـبت شـدت اسـتاندارد داخلی در محلـول شـاهد (اندازهگیری
اول) بـه شـدت اسـتاندارد داخلی در نمونهها اسـت.
 /شدت استانــدارد داخلـــی (محلول شاهد) = نسبت
شدت استاندارد داخلی (نمونه(
رادیان * )آنالیت(  = Cمقدار غلظت تصحیح شده
C

 رادیان <  1نتایج غلظت آنالیت پایینتر هستند. -رادیان >  1نتایج غلظت آنالیت باالتر هستند.

معیارهــا بــرای انتخــاب یــک اســتاندارد داخلــی شــامل مــوارد
زیــر اســت:

 تفسیر نتایج استاندارد داخلی:
نسـبت اسـتاندارد داخلـی نمونههـا نزدیـک بـه یـک باشـد.
نسـبت برابـر اسـت بـا شـدت اسـتاندارد داخلـی در محلـول اولیـه
(غلظـت واقعـی اسـتاندارد) تقسـیم بر شـدت اسـتاندارد داخلی در
نمو نه :
)نمونه( ) / IISمحلول شاهد(  = IISنسبت
هنگامـی کـه ایـن نسـبت یـک نیسـت ،غلظـت آنالیـت بایـد
بهصـورت زیـر اصلاح شـود:
17

نسبت * )آنالیت(  = Cمقدار همبستگی اصالح شده
C

 رادیان <  1نتایج غلظت آنالیت پایینتر است. رادیان >  1نتایج غلظت آنالیت باالتر است. افزایـش اسـتاندارد 18کـه در بخـش قبلی به تفصیـل توضیحداده شـدهاست.

 بهبود حساسیتهای عمومی:

شـامل بهبـود حـدود تشـخیص ،19اسـتفاده از آشکارسـازهای حالت
جامد 20مانند تراشـه ویسـتا( 21شـکل ( ))3و بهبود نسـبت سـیگنال
بـه نویـز ( )S/Nو حـدود تشـخیص بـا میانگینگیـری نویـز در طـول
زمـان خوانـش (شـکل ( ))4اسـت .در مـورد حـد تشـخیص مطابـق
معادلـه زیـر متناسـب با اسـت:
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یک استاندارد داخلی باید شرایط زیر را داشته باشد:
 .1بـه اسـتاندارد نمونـه در غلظـت ثابـت اضافـه شـود و جـزء
ترکیـب اصلـی خـود نمونـه بهصـورت ذاتـی نباشـد؛
 .2از یک منبع استوک استاندارد با خلوص باال باشد؛
 .3تداخـل شـیمیایی بـا ماتریـس نمونـه و یـا عناصـر مـورد
اندازهگیـری نداشـته باشـد؛
 .4سـهمی در همپوشـانی طیفـی ناشـی از طـول مـوج آنالیت
مـورد اندازهگیـری نداشـته باشـد.

تداخالت طیفی در طیفسنج نشری پالسمـای جفت شده القایی

اقدامـات متـداول اصلاح شـامل همسانسـازی ماتریـس
محلولهـای اسـتاندارد و نمونـه ،رقیقسـازی نمونههـا و اسـتفاده
از اسـتاندارد داخلـی 15اسـت .اطمینـان حاصـل کنید کـه غلظت
عناصـر تشـکیل دهنـده اصلـی ماتریـس نمونـه و اسـتاندارد
یکـی باشـد .هنگامـی کـه ماتریـس نمونـه ناشـناخته یـا پیچیده
باشـد اصلاح طیفـی مشـکل میشـود .رقیقسـازی نمونههـا
روشـی سـریع و آسـان اسـت ولـی ممکـن اسـت غلظـت آنالیـت
مـورد اندازهگیـری از حـد تشـخیص دسـتگاه پایینتـر بیایـد و
اندازهگیـری غیرممکـن شـود.

 .1حجم استاندارد داخلی اضافه شده باید حداقل باشد؛
 .2بـرای تشـخیصهای مقدار پایین اسـپایک 16دسـتی ترجیح
داده میشـود؛
 .3اسـتاندارد داخلـی و آنالیـت مـورد نظر باید پتانسـیل تهییج
مشابه داشـته باشند؛
 .4عناصـر النتانیـوم ،ایندیـم ،ایتریـم و اسـکاندیوم بهطـور
معمـول اسـتفاده میشـوند؛
 .5معموال در ماتریس بیشتر نمونهها وجود ندارند؛
 .6چندیـن خـط نشـر یونـی و اتمـی ،اجـازه تصحیح با بیشـتر
آنالیتهـا را میدهـد.
 .7اطمینـان از اینکـه طـول موجهـا عـاری از تداخلات طیفـی
هستند ؛
 .8آنالیـت تداخلـی بـا طول موج نمونه اسـتاندارد داخلی نداشـته
باشد؛
 .9اسـتاندارد داخلـی تداخلـی بـا طول مـوج مورد نظـر آنالیت
نداشـته باشد؛
 .10افـزودن محلـول اسـتاندارد داخلـی باید بهگونـهای کوچک
باشـد تـا از رقیـق شـدن ماتریـس نمونـه و کاهـش حساسـیت
جلوگیـری شـود.
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 جداسازی طول موجهای نزدیک به هم < قدرت تفکیکدستگاه؛
 اگر اصالح صورت نگیرد منجر به افزایش نتایج (خطا) میشود.تداخالت طول موجی (:)2

تداخالت طیفی در طیفسنج نشری پالسمـای جفت شده القایی

شکل ( :)3آشکارساز تراشه ویستا .]2[ CCD

تداخــات طــول موجــی از عناصــر دیگــر موجــود در نمونههــا،
عناصــر ماتریــس اصلــی ،عناصــری بــا تعــداد زیــاد خطــوط نشــری
شــدید و قــوی در طیــف آنهــا و بعضــی اوقــات از پالســما یــا
حــال افزایــش مییابــد .ایــن تداخــات معمــوال ثابــت هســتند
امــا حــدود تشــخیص را کاهــش میدهنــد و نســبت ســیگنال بــه
نویــز پــس زمینــه بیشــتر میشــود.
تداخالت طول موجی (:)3

شکل ( :)4اثر مدت زمان خوانش بر حساسیت [.]2

با توجه به نمودارهای داده شده در شکل ( )5برای عنصر  ،Seهر
چه زمان خوانش بیشتر شود ،نویز هم کمتر میشود.

ایــن تداخــات شــامل انــواع پــس زمینــه همــراه بــا هــم بــوده
کــه شــامل مــوارد زیــر اســت:
 .1آرگون در طول موج 300-780nm؛
 OH .2در طول موج  281-294nmو 304-324nm؛
 NH .3در طول موج ( 302/2-304/4 nmبیشترین شدت )360/0؛
 NO .4در طــول مــوج ( 195/6-345/9nmبیشــترین شــدت
.)200-280nm
روشهایــی بــرای اصــاح تداخــات طــول موجــی پیشــنهاد
شدهاســت کــه شــامل مــوارد زیــر اســت:
23
 .1اســتفاده از اصــاح عنصــر داخلــی ( : )IECمثــال آن
شــامل مــوارد توصیــه شــده در روش  2007 US EPAبــرای
آبهــا و پســابها اســت؛
 .2رقیقســازی نمونــه :فقــط اگــر غلظــت آنالیــت در مقایســه
بــا غلظــت تعــادل زیــاد باشــد طــول موجــی جایگزیــن بهگونـهای
کــه طــول مــوج انتخــاب شــده از تداخــل آزاد باشــد ،انتخــاب
شــود؛
24
 .3استفاده از تصحیح زمینه :انتخاب تطبیق ؛
 .4اســتفاده از روش خــودکار ســریع تصحیــح منحنــی
( .25 )FACT
اصالح عنصر داخلی:

شکل ( :)5ارتباط بین زمان خوانش و بهبود حساسیت دستگاه [.]2
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 اصالح تداخالت طول موجی:

بهمنظــور اصــاح تداخــات طــول موجــی ابتــدا بــه بررســی
انــواع تداخــات طــول موجــی میپردازیــم:
تداخالت طول موجی (:)1
بهعنــوان همپوشــانی نشــرهای ناشــی از بیــش از یــک اتــم یــا
مولکــول تعریــف میشــود .تداخــل طیفــی اتفــاق میافتــد اگــر:

روش اصــاح بــرای همپوشــانی طیفــی مســتقیم ارجــح اســت.
در ایــن روش بایــد عناصــری کــه تداخــل طــول موجــی دارنــد،
مشــخص شــوند .ایــن روش رابطـهای بیــن غلظــت و طــول مــوج
آنالیــت تداخلــی تعییــن میکنــد .یــک ضریــب تصحیــح بــرای
کاهــش ســهم تداخــل از غلظتهــای تداخــل کالیبــره میشــود.
بــه جدولهــای ( )1و ( )2مراجعــه شــود.
 میتوانــد یــک محــدوده وســیعی از غلظتهــای تداخــل
کالیبــره شــود؛
 محدودیتــی بــرای تعــداد عناصــر تداخلــی بــرای اســتفاده
در محاســبات  IECوجــود نــدارد؛
 محلولهای  IECدر ابتدای آنالیز تزریق میشوند؛
 عوامل  IECبهصورت خودکار محاسبه میشوند.

ف

فرمول اصالح عنصر داخلی (:)IEC

)Corr. Conc. = Apparent Conc. – (FIEC * Conc. Interfering element
)شدت آنالیت/غلظت آنالیت)*(غلظت تداخل (مداخله گر(n/شدت آنالیت آشکار شده )Cبا تداخل(( =FIEC
جدول ( :)1اندازهگیری محلولهای  IECبه ترتیب نوشته شده در روش آنالیزی [.]2

مراحل  IECشامل اندازهگیری محلول شاهد ،اندازهگیری
محلول آنالیت خالص و اندازهگیری محلول تداخلی خالص است.
مثال  IECبرای همپوشانی آهن ،روی و کادمیوم  214نانومتر
مطابق جدول ( )2تعیین سهم آهن روی کادمیوم  214نانومتر-
فاکتور  IECاست .به این منظور ،نمودار کالیبراسیون برای آهن در
طول موج  238نانومتر (بدون تداخل) ایجاد میشود .در صورتی
که برای مثال ،غلظت تداخلی آهن برابر  250mg/Lباشد و غلظت
آنالیت کادمیوم  214نانومتر برابر  0mg/Lو غلظت مشاهده شده
کادمیوم برابر  0/5 mg/Lو فاکتور  IECبرابر 0/002باشد:
(غلظت مداخله گر* فاکتور-)IECغلظت اصالح نشده= غلظت اصالح شده

در صورتی که برای مثال ،غلظت آنالیت اصالح نشده برابر 1mg/L
(کادمیوم  214نانومتر) و غلظت تداخلی اندازهگیری شده مداخلهگر
برابر ( 250mg/Lآهن  238نانومتر) باشد:
=1-)0/002 *mg/L250(=1-0/5=0mg/L/mg/L5غلظت اصالح شده

معایب روش  IECعبارت است از:

 .1کار وقتگیر و خسته کنندهای است و محاسبات عوامل تداخلی
قبل از اجرای واقعی برنامه صورت میگیرد؛
 .2وجود بیش از یک خط تداخل محاسبه عوامل تداخل را پیچیده
میکند؛
 .3جایی که از اصالحات استاندارد داخلی استفاده میشود باید قبل
از محاسبه ،عوامل  IECمحاسبه شوند.

 غلبه بر تداخالت ناشی از پس زمینه
اصالح پس زمینه( Off-peak :کاربر باید نکتههای اصالح پس
زمینه را رعایت کند:).
از طریق نرمافزار برای پیک زمینه انتخاب میشود که میتواند
دو طرفه یا یک طرفه باشد .نکاتی در انتخاب پس زمینه صحیح
وجود دارد که کاربر باید آنها را رعایت کند و تشخیص دهد.
درصورت انتخاب چه نوع پس زمینهای (مثال یک طرفه راست ،چپ
و یا هر دو) خطای محاسباتی غلظت واقعی کمتر میشود( .بهعنوان
مثال ،در شکل ( )6که عنصر آلومینیوم به دلیل غلظت باال تداخل
پس زمینه برای سرب ایجاد کرده انتخاب پس زمینه دو طرفه
خطای کمتری ایجاد میکند.).
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 =0/5-)0/002*250mg/L(=0/5-0/5mg/L=0mg/Lغلظت اصالح شده

تداخالت طیفی در طیفسنج نشری پالسمـای جفت شده القایی

جدول ( :)2بهدست آوردن عامل .]2[ IEC

مقاالت

صلنــــامــه

دانش آزمایشگاهی ایران

سال هشتم  شماره   1بهار   1399شماره پیاپی 29

33

مقاالت

سال هشتم  شماره   1بهار   1399شماره پیاپی 29

ف

صلنــــامــه

دانش آزمایشگاهی ایران

نمودارهای شکل ( )7و ( )8نمونهای از تاثیر کربن روی عنصر
آرسنیک در طول موج  193/696نانومتر است.

تداخالت طیفی در طیفسنج نشری پالسمـای جفت شده القایی

شکل ( :)7تاثیر کربن روی آرسنیک در  193/699نانومتر [.]2

شکل ( :)6انتخاب پس زمینه یک طرفه راست ،چپ و یا هر دو [.]2

حذف ساختارهای کربنی:
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پــس زمینــه مــداوم ،نتیجــه پخــش نــور از ســطوح نــوری
و تبخیــر ناقــص نمونــه و کربــن یــا الکتــرود گرافیــت اســت.
ذرات جامــد کوچــک در جرقــه گــرم میشــوند و بهصــورت
مــداوم برافروختــه میشــوند .ایــن پیوســتگی بــا اســتفاده از
الکترودهــای دیــوار نــازک کاهــش مییابــد و بنابرایــن مقــدار
کربــن مصــرف شــده بــه وســیله جرقــه و همچنیــن کنتــرل
دقیــق زمــان در معــرض بــودن ،کــم میشــود .همچنیــن
میتــوان بــا اســتفاده از فیلتــر ،شــدت پاییــن پــس زمینــه را
کاهــش داد .تنظیــم مناســب زمــان در معــرض قــرار گرفتــن و
فیلتــر خنثــی ،پــس زمینــه را بــه زیــر شــدت آســتانه امولســیون
فوتوگرافــی بــدون اثــر روی فوتوگرافــی خطــوط طیفــی کاهــش
میدهــد؛ زیــرا شــدت آنهــا بیــش از حالــت مــداوم اســت .طــول
موجهــای در محــدوده پاییــن  UVاز ایــن نــوع همپوشــانیها
رنــج میبرنــد؛ بــه هرحــال هیــچ طــول مــوج جایگزیــن مناســبی
بــرای اســتفاده وجــود نــدارد .ایــن طــول موجهــا مربــوط بــه
عناصــر زیــر اســت:
As= 193/7-188/98 nm
Se= 196/096 nm

Tl= 276/789-190/794 nm

Sb= 217/582-206/836 nm
Pb= 220/353 nm

شکل ( :)8تاثیر کربن روی آرسنیک در  188/980نانومتر [.]2

انطباق : 26پیکها باید بر پیک آنالیت منطبق شوند.
 اصالحــات بــرای تداخــات طیفــی بــا اســتفاده از گــراف اصــاح
تداخــل:
در اینجــا ،تعــدادی از اســتانداردهای شــناخته شــده تداخــل،
تهیــه شــده و بهعنــوان نمونههــای معمولــی بــه  ICPمهپــاش
میشــوند .پاســخ دســتگاه در طــول مــوج عنصــر برحســب تداخــل
مداخلهگرهــا اندازهگیــری میشــود .نتایــج روی یــک نمــودار
نشــان داده شدهاســت ،بــا غلظــت شــناخته شــده مداخلهگــر در
محــور  Yو غلظتهــای ظاهــری آنالیــت در محــور  Xمحاســبه
شدهاســت.
هنگامــی کــه نمونههــا بــرای عنصــری کــه بــا آن تداخــل دارد،
آنالیــز میشــوند ،نتایــج بیشــتر از غلظــت واقعــی آنالیــت خواهــد
بــود .تصحیــح بــا تعییــن غلظــت واقعــی تداخــل (مداخلهگــر)
تحــت تاثیــر قــرار میگیــرد؛ ســپس تصحیــح بــا خوانــدن غلظــت
ظاهــری آنالیــت از گــراف و ســپس کاســتن ایــن مقــدار از غلظــت
آنالیــت انجــام میشــود .شــکل ()9یــک نمونــه از گــراف تصحیــح
تداخــل طیفــی اســت.

ف

روش خودکار متناسبسازی سریع منحنی:27
برای اصالح پیک از مدلهای گوسین استفاده میشود و انتخاب
یک طول موج جایگزین برای اندازهگیری صورت میگیرد.

شکل ( :)10ابزارهای جدید اصالحات طیفی [.]3

نتیجهگیری

تــداخـل طیفــی جـدیتریــن مشکـل
 ICP-OESبوده و تصحیح تداخل طیفی نیز
دشوار است .این به دلیل این واقعیت است
که تعداد کمی از رویکردها برای اصالح وجود
دارد .جایی که دستگاههای قدیمی استفاده
میشود ،نمودار تصحیح طیفی مفید است.
جایی که یک دستگاه جدید با نرمافزار جدید
استفاده میشود ،نرمافزار میتواند برای
انجام اصالحات بهطور موثر مورد استفاده
قرار گیرد .تسلط موثر روی اصالحات طیفی
میتواند منجر به تسلط کامل بر دستگاه
 ICP-OESو برنامههای متنوع آن شود.
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 اصالحات برای تداخالت طیفی با استفاده از نرمافزار:
طیفسنجهای جدید به نرمافزار پیچیدهای مجهز شدهاست که
هنگام انجام اصالحات طیفی مفید واقع میشود [ .]5الزم است
آگاه باشید که نرمافزاری که در حال حاضر برای اصالحات استفاده
میشود ،فرض میکند که رابطه بین مداخلهگر و آنالیت متناسب
است .این براساس همان اصلی است که رویکرد گراف اصالح نیز بر
همان اساس است .تطبیق ماتریس با تمام نمونههایی که با استفاده
از  ICP-OESانجام میشود ،بسیار مشکل است.
 تمام خطوط موجود برای هر عنصر که در روش قرار میگیرد
را انتخاب کنید .تنها معیار مورد استفاده برای انتخاب خطوط باید این
باشد که آنها به اندازه کافی حساس هستند ،در غیر این صورت آنها هیچ
کاربردی ندارند زیرا از حدهای تشخیص باال در این روش برخوردارند.
 آمادهسازی نمونههای معمول ،که بهطور معمول با روش
تنظیم شده آنالیز میشوند را انجام دهید .دلیل این عمل آن است
که اطمینان حاصل شود روش تنظیم شده برای نمونههای معمول
عملی خواهد بود؛ زیرا آنها تمام تداخالت معمول را در شرایط
معمول تجربه میکنند.
 نمونهها را به دستگاه مهپاش و طیفها را ذخیره کنید.
دادههای ذخیره شده فراخوانی میشود و سپس طیفها با استفاده
از رایانه مورد بررسی قرار میگیرند .عناصر مورد نیاز که طیف آنها
بیش از یک خط نشری را شامل میشود ،بررسی میشوند و خطوط
با تداخل رد میشوند و تنها خطوط بدون تداخل برای استفاده
انتخاب میشوند.
 جایی که هیچ خطوط بدون تداخلی وجود ندارد ،بسته به
نوع تداخل ،خطوط با تداخل استفاده میشود .اصالح همپوشانی
پیوسته بسیار دشوار است .آلومینیوم تمایل به همپوشانی پیوسته
دارد ،که خطوط بین  190و  220نانومتر را تحت تاثیر قرار میدهد.
همپوشانی مستقیم طیفی میتواند جایی که قدرت تفکیک
باالی پیکها تداخل را کاهش میدهد ،تصحیح کند .این روزها،

تداخالت طیفی در طیفسنج نشری پالسمـای جفت شده القایی

شکل ( :)9گراف اصالح تداخل [.]3

اصالحات طیفی بهطور عمده با دستکاری طیفی روی رایانه ،انجام
میشود .این بدان معنی است در حالی که الزم بود یک منحنی
تصحیح طیفی در گذشته ایجاد شود ،تا زمانی که از یکی از آخرین
ابزارها استفاده کند ،دیگر الزم به این کار نیست (نرمافزارهای
جدید این امکان را دارند) [.]3
شکل ( )10نمونههایی از ابزارهای جدید است که نشان میدهد
این ابزارها چگونه اصالحات طیفی و تصحیح پس زمینه را در یک
مرحله انجام میدهند .این شکل نشان میدهد که چگونه نرمافزار
جدید 28به کاربر اجازه میدهد تا هر دو اقدام را بدون مشکل انجام
دهد .همچنین در نقطه  Dتأثیر تداخل را در صورتی که اصالحات
انجام نشود ،نشان میدهد.
ایـن نرمافـزار شـامل امکاناتـی اسـت کـه بـه کاربـر اجـازه
میدهـد تـا بـه راحتـی همـه قسـمتهای نرمافـزار را یـاد بگیـرد.
اجـازه توسـعه سـریع روش و در نتیجـه آنالیـز سـریع را پـس از
شـروع بـه اسـتفاده از نرمافـزار میدهـد.
نرمافزار که روش خودکار متناسبسازی سریع منحنی نامیده
میشود ،مشکالت مربوط به تداخل را به آسانی و سریع ،بدون
استفاده از گراف اصالح تداخل حل میکند.
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4.Inductively Coupled Plasma- Optical Emission Spectrometry (ICP-OES)

تداخالت طیفی در طیفسنج نشری پالسمـای جفت شده القایی

5. Parts per billion (ppb)
6. ArCl
7. Drift
8. Ark
9. jet stall wood
10. Relative Standard Deviation (%RSD)
11. Total dissolved solids (TDS)
12. standard addition
13. Argon Humidifier Accessory (AHA)
14. Poly Tetra Fluoro Ethylene (PTFE)
15. Internal Standard (IS)
16. Spike
17. Corrected Correlation Value
18. Standard Addition
19. Detection Limit (DL)
20. solid state
21. Vista Chip (CCD)
22. Resolution
23. Inner Element Correction (IEC)
24. off-peak
25. Fast Automated Curve Fitting Technique (FACT)
26. Fitted
27. Fast Automated Curve Fitting Technique (FACT)
28. ICP Expert
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Inductive coupled plasma atomic emission spectroscopy is one of the best
emission analysis methods used in a wide variety of applications. The main
purpose of this type of atomic decomposition spectroscopy is to identify the
elements and quantify them in different environments in negligible quantities.
While many ICP-OES users initially viewed this method without interference
(compared to the atomic absorption method), the fact is that this device suffers
from interference like other methods, though its actual effects on the results
may be different from other methods. By definition, an interference increases or
decreases the intensity of the analyte, resulting in an incorrect response being
recorded. There are various ways to
Keywords
deal with interference. In the following, the types of interactions existing
Induced Coupled Plasma Emission
in this method are discussed and
Spectrometry, Spectral Interference, ICP,
ways to deal with these interactions
Interference.
are discussed.
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