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Problemem w absorpcyjnej 
spektrometrii atomowej są 
również konkurencyjne do 
absorpcji procesy emisji spe-
cyficznej, gdy promieniowanie 
emitowane jest przez atomy 
oznaczanego pierwiastka, 
jak i niespecyficznej, gdy pro-
mieniowanie emitowane jest 
przez składniki matrycy. Z pro-
cesami specyficznymi mamy 
do czynienia w przypadku 
emisji cieplnej fluorescencji 
atomowej i fluorescencji rezo-
nansowej. Na niespecyficzne 
procesy emisji składa się na-
tomiast emisja promieniowa-
nia przez atomy i cząsteczki 
matrycy. Są to widma liniowe 
(emisja cieplna atomów), wid-
ma pasmowe (emisja cieplna 
cząsteczek i rodników), widma 
ciągłe (emisja przez rozżarzo-
ne cząstki skondensowane). 
W obu przypadkach można 
usunąć te procesy w  spo-
sób aparaturowy, poprzez 
modulację promieniowania 
ze źródła promieniowania 
(zamontowanie urządzenia 
zmieniającego emisję promie-
niowania ze źródła z ciągłej 
na przerywaną - modulowa-
ną).  Ponieważ emisja pro-
mieniowania przez atomizer 
(płomień, kuweta grafitowa) 

zachodzi w sposób ciągły, na-
tomiast absorpcja promienio-
wania będzie zachodziła tylko 
w czasie, gdy źródło emituje 
promieniowanie. 
Ponadto istotne znaczenie 
mogą mieć interferencje li-
niowe – nakładanie się linii 
absorpcyjnych znajdujących 
się w bliskiej odległości od 
siebie, zbyt bliskiej by było to 
rozróżnialne dla aparatu. W tej 
sytuacji należy wybrać inną 
długość fali charakterystycz-
ną dla danego pierwiastka, 
zmienić szerokość szczeliny, 
lub zmienić lampę. Interfe-
rencje liniowe można spotkać 
w oznaczeniach dużej liczby 
pierwiastków o liniach wid-
mowych położonych w bli-
skiej odległości od siebie. 
Na oznaczanie zawartości wy-
branego pierwiastka mogą 
więc mieć wpływ wszystkie 
związki chemiczne towarzy-
szące jemu w próbce czyli ma-
tryca. Można wskazać efekty 
związane z obecnością matry-
cy (efekty matrycowe):
Wpływ matrycy na parowanie
– powstawanie substancji ła-
two i trudno lotnych
Eliminacja dla płomienia – do-
datek substancji wiążących 
zakłócające składniki (np. 

chlorek lantanu, halogenki) 
dla kuwety – optymalizacja 
programu temperturowego, 
dodatek modyfikatora,
– niecałkowite odparowanie 
cząstek (rozpraszanie promie-
niowania)
Eliminacja dla płomienia – 
zmiana środowiska przez do-
datki lub zmiana rodzaju pło-
mienia, dla kuwety – dodatek 
różnych gazów w pierwszym 
etapie programu temperatu-
rowego, korekcja tła; 
Wpływ matrycy na dysocjację
– tworzenie trwałych związ-
ków,
– wpływ na tło;
Wpływ matrycy na procesy 
wzbudzenia
– tylko emisje niespecyficzne 
(eliminacja – modulacja pro-
mieniowania źródła);
Wpływ matrycy na jonizację
– zmniejszenie ilości wolnych 
atomów w stanie podstawo-
wym (eliminacja – buforowanie 
spektrochemiczne przez doda-
tek substancji łatwo ulegają-
cych jonizacji np. soli litowców).

Interferencje w płomienio-
wej absorpcyjnej spektro-
metrii atomowej
Wśród problemów, z jakimi 
można spotkać się w płomie-

niowej absorpcyjnej spektro-
metrii atomowej można wska-
zać:
– interferencje spektralne opi-
sane powyżej procesy absorp-
cji i emisji niespecyficznej oraz 
emisji specyficznej. Wszystkie 
te procesy przeszkadzające 
można wyeliminować przy 
pomocy opisanej w dalszej 
części korekcji tła, 
– problemy niespektralne np. 
wpływ matrycy, interferencje 
chemiczne, interferencje joni-
zacyjne. Matrycą jest wszystko 
to, co znajduje się w badanej 
próbce oprócz oznaczanego 
pierwiastka. Wpływy mogą 
być natury fizycznej: gęstość, 
lepkość, napięcie powierzch-
niowe (próbka będzie miała 
inne parametry niż wzorzec 
i będzie inaczej się zachowy-
wać). W celu ograniczenia 
wpływów matrycy można 
odpowiednio dopasować 
wzorce do próbki, bądź też 
zastosować metodę dodatku 
wzorca.
Interferencje chemiczne, np. 
tworzenie przez matrycę sta-
łych – stabilnych termicznie 
połączeń z oznaczanym pier-
wiastkiem (tlenki, węgliki). Za-
pobiec im można po przez do-
datek składnika, który będzie 
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tworzył stałe połączenia z ma-
trycą w miejsce oznaczanego 
pierwiastka (np. stosowanie 
lantanu w oznaczeniach wap-
nia i magnezu), zastosowanie 
płomienia o wyższej tempe-
raturze, czy wybór innej stre-
fy w  płomieniu. Interferencje 
chemiczne mogą występo-
wać w fazie skondensowanej 
(podczas odparowywania roz-
tworu), aby im zapobiec moż-
na stosować dodatek różnych 
odczynników, lub zmienić 
temperaturę płomienia. Mogą 
również występować w fazie 
gazowej (dysocjacja, joniza-
cja) wówczas można zastoso-
wać bufor spektrochemiczny 
bądź zmienić wysokość do-
konywania pomiaru. Do inter-
ferencji chemicznych należą 
również: tworzenie lotnych 
połączeń może zostać ograni-
czone przez dodanie czynnika 
zabezpieczającego, np. EDTA 
dla wapnia, 8-hydroksycholiny 
dla glinu i chromu; tworzenie 
się mniej lotnych związków 
(wpływ fosforanów na wapń, 
tworzenie się stabilnych tlen-
ków, wodorotlenków) może 
zostać ograniczone przez 
użycie płomienia o  wyższej 
temperaturze, pomiar w in-
nej warstwie płomienia, uży-
cie czynnika uwalniającego: 
lantanu, strontu, tworzących 
związki z fosforanami, użycie 
zabezpieczającego czynni-
ka chelatującego (np. EDTA, 
NH4Cl).
Interferencje jonizacyjne – two-
rzenie jonów w skutek dyso-
cjacji termicznej pierwiastków 
łatwojonizujących (np. Na, K, 
Cs), zjawisko ograniczane jest 
przez dodatek buforów joni-
zacyjnych, przesuwających 
równowagę reakcji jonizacji 
tak, że oznaczany pierwiastek 

będzie występował w formie 
wolnych atomów. 
Metody korygowania interfe-
rencji chemicznych:
– oddzielanie pierwiastka lub 
grupę zakłócającej
• przeprowadzenie w stan lot-
ny,
• strącanie,
• ekstrakcji;
– wprowadzenie dodatków
• dodatki, których wpływ jest 
mierzony:
metoda wzorca wewnętrznego,
metoda dodatków;
• dodatki, których wpływ nie 
jest mierzony:
czynniki ułatwiające przejście 
w stan pary,
odczynniki korygujące,
odczynniki chelatujące,
bufory dejonizujące.

Interferencje w absorpcyj-
nej spektrometrii atomowej 
z atomizacją w kuwecie gra-
fitowej
W przypadku atomizacji w ku-
wecie grafitowej również wy-
stępuje szereg interferencji. 
Dla uzyskania najlepszego 
przebiegu etapu spopielania 
korzystne jest stosowanie jak 
najwyższych temperatur. Jed-
nak stosowanie zbyt wysokiej 
temperatury tego etapu może 
prowadzić do strat oznacza-
nego pierwiastka. Dodatek 
określonych związków che-
micznych - modyfikatorów ma 
na celu podnieść temperaturę 
spopielania. Bardzo popular-
nym modyfikatorem jest pal-
lad tworzący połączenia z bar-
dzo dużą liczbą pierwiastków, 
przy czym są to połączenia 
stabilne nawet w wysokich 
temperaturach. Pierwiastek 
oznaczany uwalniając się ze 
związków w procesie rozkła-
du niemal natychmiast two-

rzy połączenia z palladem, co 
pomaga mu przetrwać nawet 
wysokie temperatury. 
Przykładowe modyfikatory i ich 
zastosowania:
– modyfikator matrycy - 
zwiększa lotność składników 
matrycy;
– modyfikator matrycy i anali-
tu - dodatkowo zwiększa trwa-
łość termiczną analitu;
– modyfikator chemiczny - 
umożliwia kontrolę reakcji za-
chodzących w atomizerze;
– modyfikator wewnętrzny - 
substancja wchodząca w skład 
próbki po właściwościach mo-
dyfikujących.
Bardzo istotne w przypadku 
absorpcyjnej spektrome-
trii atomowej z atomizacją 
w  kuwecie grafitowej są in-
terferencje związane z  nie-
specyficzną absorpcją. Ich 
ograniczenie określane jest 
jako korekcja tła. Można 
wskazać kilka metod korekcji 
tła stosowanych w absorpcyj-
nej spektrometrii atomowej 
(zarówno płomieniowej jak 
i beezpłomieniowej).
Korekcja tła metodą dwóch linii 
- opiera się na tym, że pasma 
absorpcyjne i widma ciągłe są 
znacznie szersze niż linie ab-
sorpcyjne wolnych atomów. 

Korzystając ze spektrometru 
wielokanałowego na jednym 
kanale dokonuję się pomia-
ru absorpcji całkowitej. Na 
drugim kanale przy innej niż 
analityczna długość fali ozna-
czanego pierwiastka, lecz 
bardzo jej bliskiej długości fali 
mierzona jest absorpcja nie-
specyficzna.
Korekcja tła z użyciem źródła 
promieniowania ciągłego. Do 
korekcji tła stosuje się lam-
py deuterowe, bowiem deu-
ter emituje promieniowanie 
ciągłe w bardzo szerokim 
zakresie fal. Promieniowa-
nie emitowane przez lampę 
deuterową kierowane jest 
na drogę optyczną spektro-
metru razem z promieniowa-
niem z pochodzącym od lam-
py z katodą wnękową (źródła 
promieniowania). Metoda 
korekcji tła polega na na-
przemienny przepuszczaniu 
przez ośrodek absorbują-
cy promieniowania lampy 
HCL(EDL) – pomiar absorpcji 
całkowitej oraz promienio-
wania lampy deuterowej – 
pomiar absorpcji niespecy-
ficznej (rysunek 1).
Korekcja metodą Smith-Hieftje. 
W metodzie tej lampa z kato-
dą wnękową wykorzystywana 

Rys. 1. Korekcja tła z użyciem źródła promieniowania cią-
głego; 1 – atomizer, 2 – monochromator i fotopowielacz
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jest jako źródło korekcji tła. 
Do lampy dostarczane jest 
normalne (dla jej pracy) na-
tężenie prądu i bardzo krótki 
impuls prądu o wysokim na-
tężeniu. Przy normalnym na-
tężeniu lampa emituje wąską 
linię spektralną i następuje 
pomiar absorbcji całkowitej. 
Przy wysokim natężeniu prą-
du linia spektralna jest roz-
szerzona i w  idealnym przy-
padku całkowicie rozdzielona 
na dwa piki o długościach 
fali odpowiednio mniejszej 
i  większej od pierwotnej dłu-
gości fali, pozwalając na po-
miar absorpcji niespecyficz-
nej (rysunek 2).
Korekcja tła metodą Zeemana. 
Dokładne badanie zakłóceń 
związanych z procesami ab-
sorpcji promieniowania przez 
cząsteczki wykazało, że po-
wyższe metody korekcji nie 
umożliwiają w pełni prawi-
dłowej kompensacji wystę-
pującego tła. Kolejną metodą 
korekcji tła jest metoda wy-
korzystującą efekt Zeemana 
polegający na rozszczepianiu 
poziomów wolnych atomów 
przez zewnętrzne pole ma-
gnetyczne. W polu magne-
tycznym pierwotna linia wid-

mowa zostaje rozszczepiona 
na 3 składowe: π o długości fali 
odpowiadającej linii pierwot-
nej λ0, oraz dwie składowe σ 
o długościach fali odpowied-
nio mniejszej i większej od 
długości fali linii pierwotnej, 
pojawiające się symetrycznie 
po obu stronach składowej 
π. Natężenie składowej π jest 
równe sumie natężeń obydwu 
składowych σ, a przesunięcia 
jest wprost proporcjonalne 
do natężenia zewnętrznego 
pola magnetycznego. Składo-
we promieniowania są różnie 
spolaryzowne (π równolegle, 
a σ prostopadle do kierunku 
natężenia pola magnetyczne-
go) Przy użyciu polaryzatora 
można kierować do atomize-
ra raz składową π , następnie 
składowe σ i w ten sposób 
mierzyć za pomocą składo-
wej π – absorbcję całkowitą, 
a składowej σ - absorbcję nie-
specyficzną (rysunek 3). 
Do zalet tej metody korekcji 
tła można zaliczyć:
– wykorzystanie tylko jedne-
go źródła światła, co eliminuje 
problemy wzajemnego pozy-
cjonowania dwóch lamp;
– absorpcja przez tło jest mie-
rzona przy długości fali bli-

skiej absorpcji próbki – ogra-
nicza to problemy z korekcją 
przy tłach o skomplikowanej 
strukturze widmowej;
– problemy sprawiają tylko 
znajdujące się bardzo blisko 
siebie linie atomowe (0,01 nm);
– technika umożliwia stoso-
wanie w całym zakresie dłu-
gości fal, nie tylko w ultrafio-
lecie, jak przy wykorzystaniu 
lampy deuterowej.
Natomiast wadami metody 
Zeemana są:
– spadek czułości (dla niektó-
rych pierwiastków nawet do 
50%) spowodowany częścio-
wym absorbowaniem prosto-
padłej wiązki promieniowania 
przez próbkę;
– konieczne jest ograniczenie 
zakresu wartości mierzonego 
stężenia, gdyż przy wyższych 
wartościach stężenia krzywa 
kalibracyjna może się zaginać 
ku dołowi;
– stosunkowo wysoki koszt 
instrumentacji metody;
– w wypadku umieszczenia 
magnesu wokół lampy wyma-
gana jest specjalna HCL, gdyż 
pole magnetyczne wywołu-
jące efekt Zeeman oddzia-
łuje również na jony katody. 
Oddziaływanie to powoduje 
wzrost szumu lampy, który 

pogarsza precyzję pomiaru.
Dla jak najbardziej efektyw-
nego prowadzenia oznaczeń 
z  wykorzystaniem absorpcyj-
nej spektrometrii atomowej 
z atomizacją w kuwecie gra-
fitowej zostały sformułowane 
ogólne zasady, jakie należy 
spełnić w tej technice anali-
tycznej. Elementy zasady STPF 
(Stabilized Temperature Plat-
form Furnance):
– zastosowanie grafitu piro-
litycznego o wysokiej jakości 
(mało reaktywna, odporna ter-
micznie powierzchnia rurki);
– platforma Lwowa (zapewnia 
opóźnienie parowania próbki 
i zachodzenie atomizacji w wa-
runkach izotermicznych);
– maksymalna szybkość 
ogrzewania (pozwala na szyb-
kie ogrzewanie rurki do żąda-
nej temperatury i zwiększenie 
różnicy temperatury między 
powierzchnią platformy, a ga-
zem obojętnym;
– zatrzymany przepływ gazu  
(przedłużą czas przebywania 
wolnych atomów na drodze 
optycznej);
– szybka elektronika (pozwa-
la na pomiar szybko zmienia-
jących się w czasie sygnałów);

Rys. 2. Korekcja metodą Smith-Hieftje

Rys. 3. Korekcja tła z wykorzystaniem efektu Zeemana; 
1 – źródło promieniowania, 2 – polaryzator, 3 – magnes 
stały, 4 – atomizer, 5 – monochromator i fotopowielacz

Dokończenie na str. 68.
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– pomiar pola powierzchni 
piku (uwzględnia obecność 
wszystkich atomów wytwo-
rzonych w wyniku atomizacji 
próbki, bez względu na szyb-
kość parowania zależącą od 

Dokończenie ze str. 18 składu matrycy);
– wyrównawcza korekcja li-
nii podstawowej (poprawia 
dokładność pomiaru pola po-
wierzchni piku, kompensuje 
niewielkie zmiany wartości 
linii podstawowej);
–  modyf ik acja  matr yc y 

(zwiększa efektywność usu-
wania składników matrycy 
w  czasie etapu rozkładu ter-
micznego);
– korekcja tła (koryguje duże 
wartości tła, tło o charakterze 
strukturalnym oraz interferen-
cje spektralne).

* dr Lidia Kozak, prof. UAM dr 
hab. Przemysław  Niedzielski, 
Uniwersytet im. Adama Mic-
kiewicza, Wydział Chemii, Za-
kład Analizy Wody i Gruntów, 
Poznań, e-mail: pnied@amu.
edu.pl

Następnie otrzymane nano-
cząstki wbudowano w struk-
turę filmu polielektrolitowego 
omówioną wcześniej techniką 
„layer-by-layer”. Otrzyma-
ne filmy polielektrolitowe 
zawierające nanocząstki wy-
kazują właściwości przeciw-
drobnoustrojowe, co może 
być początkiem rozwoju no-
wych, efektywnych, tanich 
środków przeciwbakteryjnych 
oraz przeciwgrzybicznych 
przy udziale nanotechnologii, 
które mogą w przyszłości po-
zwolić na wytworzenie spe-

cjalistycznych powłok anty-
septycznych. Wielowarstwowe 
filmy polimerowe zawierające 
nanocząstki wykazują wiele 
interesujących praktycznych 
zastosowań, nie tylko jako war-
stwy przeciwbakteryjne, prze-
ciwgrzybiczne czy też powłoki 
ochronne, które mogą zostać 
wykorzystane w przyszłości 
w różnych obszarach nanome-
dycyny czy nanofarmakologii.   
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