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Abstract 

 Optical emission spectral analysis method enables to analyse the solid samples. The 
relationships of the spectral line intensity and the evaporation period of the sample into plasma are 
expressed in the form of the evaporation curves. These curves when linked with the calculations of 
Gibbs energy change values of the assumed chemical reactions enable to assess the processes occurring 
in plasma. The tests have been carried out with the synthetic sample which according to its composition 
corresponded to the composition of the inorganic portion of the outcome slurry from the waste water 
cleaning plant. Process of the fractional distillation existing in the course the electrode evaporation has 
been simulated using the spectrochemical additives as follows: graphite powder, litium carbonate, 
barium nitrate and cobalt fluoride. 

 The measurements and calculations has been carried out for the analytes having variable 
ability to evaporate into plasma as follows: oxides of silicon, vanadium, titanium, chromium. 

 The present work has confirmed that cobalt fluoride considered as the typical fluorinating 
additive, is stable up to 5000 K, i.e. it is an inert additive, which influences the evaporation process 
only in the mixture with the active additive, as for example barium nitrate. Proposed have been three 
mechanisms of the element evaporation out of oxides into plasma. 

Oxide evaporation into plasma and subsequent reduction of refractory oxide into volatile metal. 

Metal reduction in oxide in refractory metal or refractory carbide origin. 

Oxide reduction in metal in the elektrode and it evaporation into plasma 
 

 

Keywords: Optical emission spectral analysis, evaporation curve, Gibbs energy, fractional distillation, 
spectrochemical additives  

 

 

Abstrakt 



 OES umožňuje analyzovať vzorky v tuhom skupenstve. Proces frakčnej destilácie 
prebiehajúci pri budení vo vŕtaní elektródy bol modelovaný spektrochemickými prídavkami, a to 
grafitovým práškom, uhličitanom lítnym, dusičnanom bárnatým a fluoridom kobaltnatým. Bolo 
dokázané, že fluorid kobaltnatý, považovaný za typický fluoračný prídavok je do 5000 K stabilný, a 
teda ide o inertný prídavok , ktorý začína vplývať  na vyparovací proces len v zmesi s aktívnym 
prídavkom ako je napríklad dusičnan bárnatý.  Boli navrhnuté tri mechanizmy vyparovania 
ťažkoprchavých prvkov z oxidov do plazmy. 

 

 

1. Úvod 

 Vyparovanie vzoriek z vŕtania uhlíkových elektród do plazmy oblúkom jednosmerného prúdu 
je  metóda OES, ktorá v poslednom čase pri spojení s novším spôsobom prevedenia [1] nadobúda nové 
rozmery. Vyparovanie jednotlivých prvkov do plazmy je vždy závislé od elektrických parametrov 
oblúku a od charakteru zlúčenín, v ktorých sa  daný analyt vo vzorke nachádza. V dôsledku ich 
rôznych teplôt tavenia a varu dochádza k rôznej rýchlosti vyparovania prvkov a nastáva proces tzv. 
frakčnej destilácie [2]. Klasická analýza práškových vzoriek vyžaduje použitie aktívnych 
spektrochemických prídavkov, ktoré robia vzorku vodivou a vyvolávajú reakcie, ktorými sa vytvárajú 
zlúčeniny prchavejšie ako pôvodné a  umožňujúce ujednotiť proces frakčnej destilácie, čiže vplyv 
matrice na vyparovanie analytov do plazmy. Spektroskopické prídavky, pridávané v relatívne vysokých 
koncentráciách regulujú vlastne aj podmienky v plazme, nakoľko pozmeňujú pôvodný matrix. Z druhej 
strany spektrochemický prídavok  umožňuje, do určitej miery, dopredu modelovať časovú postupnosť 
vyparovania  určitých prvkov alebo prvkov, viazaných v určitých zlúčeninách, do plazmy.  

 

 

2. Materiály a použité experimentálne metodiky 

 Pre štúdium vyparovania jednotlivých analytov do plazmy bola použitá syntetická vzorka, 
ktorá svojím chemickým zložením odpovedala anorganickému podielu zloženia kalov z čističky vôd. 
Ide o typickú mnohoprvkovú environmentálnu vzorku, pre analýzu ktorej je výhodné použiť metódu 
OES. Matrix bol zadefinovaný ako 26% SiO2, 10% CaO, 5% MgO, 6% Al2O3, 3% Fe2O3, 50% 
spektrálne čistého uhlíka. K matrixu, vytvorenému zo spektrálne čistých oxidov, boli pridané 
spektrálne čisté oxidy dvadsiatich prvkov a to: Ag, As, B, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, 
Pb, Sn, Sb, Ti, V, Zn v koncentrácii 1%. Ako spektrochemické prídavky boli použité zlúčeniny 
Li2CO3, Ba(NO3)2, CoF2, spektrálne čistý uhlík a zmesi zlúčenín s uhlíkom. Vzorky sa pripravovali 
miešaním: 

1 hmotnostný diel matrixu : 1 hmotnostný diel spektroskopického prídavku : 1 hmotnostný diel C + 1% 
PdO + 0,05% In2O3 : 1 hmotnostný diel zmesi uhlíka s príslušnými oxidmi dvadsiatich prvkov v 
koncentrácii 1%. Vzorky sa vyparovali do plazmy z vŕtania pomocných elektród, ktorých vlastnosti sú 
uvedené v tabuľke 1 [3]. 

 

 
        Tab.1 Použitý uhlikový materiál pre spektrálnu analýzu (Výrobca: Elektrokarbon a.s. [3]) 

 

 

 

 

 Experimenty sa uskutočňovali na spektrografe PGS-2 s fotografickou registráciou. Pre 
vyhodnotenie vyparovacieho procesu bola použitá metóda vyparovacích kriviek [4] a  dosiahnuté 
výsledky sa porovnávali s výpočtom pravdepodobnosti priebehu termochemických reakcií  v plazme.  
Pre uskutočnenie hodnotenia boli zvolené prvky z rôznymi bodmi varu: ľahko, stredne a ťažkoprchavé: 
Cu, Ni, Mn, Cr, Ti, V, Si, pričom v syntetickom matrixe sa tieto prvky  nachádzali v podobe 
príslušných oxidov.Tato práca sa venuje chovaniu ťažkoprchavých  prvkov a to : Si, Ti, V, Cr. 



 Nakoľko bola použitá metóda totálneho vyparovania a výboj trval 80 sekúnd, dá sa 
predpokladať, že pri dosiahnutí príslušnej teploty došlo k priebehu príslušných chemických reakcií. 
Základnou podmienkou predpokladu  priebehu chemických reakcií je termodynamická možnosť ich 
priebehu a teda záporná hodnota zmeny štandardnej Gibbsovej energie pre príslušnú chemickú reakciu. 
 

 

   ∆G0= ∆H0 - T∆S0 

 

 

kde: ∆G0 -  štandardná zmena Gibbsovej energie 

 ∆H0 -  štandardná zmena entalpie 

 ∆S0 -  štandardná zmena entropie 

 T - teplota v K 

 Výpočet ∆G0 platí za predpokladu, že v  termodynamickom systéme dochádza k ustáleniu termodynamickej 
rovnováhy. Táto skutočnosť komplikuje využitie tejto funkcie pre hodnotenie procesov vo vŕtaní elektródy. Ale za predpokladu, 
že pre veľký počet zlúčenín a reakcií je teplotná závislosť ∆G0

T, zvlášť v oblasti vysokých teplôt zhruba lineárna, procesy 
prebiehajú veľmi rýchle a dochádza k dosiahnutiu tzv. lokálnych rovnováh možno použiť tieto výpočty pre predpoveď priebehu 
chemických reakcií. 

 Výpočet hodnôt Gibbsovej energie sa uskutočňoval podľa programu "HSC Chemistry for 
Windows 2,0". Program ma rozsiahlu termochemickú databázu, ktorá obsahuje údaje entalpie (H), 
entrópie (S) a tepelnej kapacity (c) viac než 7600 chemických zlúčenín. Termochemické funkcie 
entalpie, entrópie a Gibbsovej energie pre chemické reakcie sú počítané ako rozdiel medzi produktmi a 
reaktantami. HSC extrapoluje hodnoty tepelnej kapacity vzhľadom k vyšším teplotám metódou Criss - 
Cobbleho. 

 Termochemické reakcie sa uskutočňuju v elektródach, podľa teploty ktorých bol určený 
interval teplôt pre výpočet zmeny hodnôt Gibbsovej energie. Meranie teploty je zložitá úloha, pretože 
teplota sa mení pozdĺž výšky vŕtania elektródy a okrem toho pri procesoch vyparovania vzorky 
dochádza k rýchlej zmene zloženia vzorky a teda aj teploty. Na základe literárnych údajov sa dá  
predpokladať, že teplota v centrálnej časti vŕtania elektródy dosahuje 4900 K [5]. Na základe tohoto 
údaja interval teplôt použitý pre výpočty činil 300 - 5000K. 

 

 

3. Analýza výsledkov  

 Pri horení oblúka jednosmerného prúdu vo vŕtaní elektród dochádza k taveniu vzorky a 
následnému vyparovaniu zlúčenín, v podobe ktorých sa nachádzajú analyty, do plazmy. V dôsledku 
týchto procesov dochádza k priebehu chemických reakcií ako v kvapalnej fáze medzi zložkami vzorky 
a spektrochemíckými prídavkami, tak k heterogénnym reakciám medzi taveninou a uhlíkovým 
materiálom stien elektród a k reakciám medzi povrchom taveniny a plynom, ktorý sa nachádza v 
kanále [6] elektródy. Preto uskutočnené výpočty predpokladali priebeh reakcií vo všetkých troch 
skupenstvách. 

 Predovšetkým sa uskutočnil výpočet Gibbsovej energie pre spektrochemické prídavky. 
Výsledky sú uvedené na obr.1. Použité prídavky majú rôzny charakter pôsobenia v závislosti od ich 
chemického zloženia a fyzikálnych konštánt. Uhličitan lítny sa rozkladá vo vŕtaní elektródy (pri teplote 
2700 K, a v zmesi  s uhlíkom už pri teplote 1500 K) v dôsledku čoho sa do plazmy  dostáva lítium - 
prvok s nízkou hodnotou ionizačnej energie, čo  znižuje teplotu plazmy, zvyšuje  tlak elektrónov a 
súčasne  znižuje stupeň ionizácie prvkov so stredným a vysokým potenciálom ionizácie, preto sa 
analyty dlhšie zdržiavajú v plazme, intenzita ich čiar sa zvyšuje a tým sa zlepšuje ich hranica dôkazu. 
Okrem toho je Li2CO3 zlúčenina, ktorá v dôsledku termického rozkladu poskytuje do výboja oxid 
uhoľnatý a kyslík, plyny, ktoré okrem iného majú nosný charakter a vynášajú príslušné analyty do 
plazmy. Fluorid kobaltnatý sa doteraz  považoval za typický halogenizujúci prídavok [8.9], ktorý 
vytvára s príslušným analytom prchavý fluorid. Výpočet Gibbsovej energie reakcie rozkladu CoF2 



svedčí o tom, že v rozmedzí skúmaných teplôt 300 - 5000 K nedochádza k rozkladu CoF2 (obr.1), čo 
znamená, že fluorid kobaltnatý je  chemicky inertný, nereaguje so zlúčeninami vo vŕtaní elektródy, ale 
môže ovplyvňovať parametre plazmy. Optimálnym sa javí jeho použitie  len v kombinácií s chemicky 
aktívnym prídavkom.  Dusičnan bárnatý sa rozkladá pri teplote 1500 K a v zmesi s uhlíkom už pri 
teplote 300 K, čiže môže fungovať ako aktívny chemický prídavok vo vŕtaní elektródy a dá sa 
predpokladať jeho optimálne pôsobenie práve v zmesi s CoF2. 

 

 
  n   Li2CO3    =  2  Li (g)  +  CO(g)  +  O2(g) 

  +   Li2CO3  + 2 C    =  2  Li (g)  + 3  CO(g)   

  *   Ba(NO3)2  =  Ba(g)   +  N2(g)  +  3 O2(g) 

  � Ba(NO3)2 + 6 C  =  Ba(g)   +  N2(g)  +  6 CO(g) 

  x  CoF2  =  Co(g)  +  F2(g) 

  s Ba(NO3)2 + CoF2 + 6 C =   Ba(g)   +  N2(g)  +  6 CO(g)  + Co(g)  +  F2(g) 

 

 
Fig.1 Depenndence of Gibbs free energy values on temperature for spectrochemical additives 

 

 

 Merania a výpočty sa uskutočňovali pre ťažkoprchavé analyty a to: oxidy kremičitý, 
vanadičný, titaničitý, chromitý. Pritom oxid kremičitý je základnou zložkou silikátového matrixu  a 
ostatné oxidy sú oxidy stopových prvkov. 

 Oxid kremičitý  je ťažkoprchavý oxid (t.t. = 1610°C, t.v. = 2230°C [7]), rozklad ktorého 
začína prebiehať  až pri 4500 K, čiže SiO2 sa vyparuje do plazmy v podobe oxidu alebo ešte vo vŕtaní 
elektródy dochádza k reakciám medzi SiO2 a príslušným prídavkom.  Najväčšia intenzita čiary 
kremíka 251,43 nm sa dosahuje, keď sa ako spektrochemický prídavok použije zmes Ba(NO3)2 + 
CoF2 + C, pričom posledný sa vždy  nachádza v elektróde, buď ako prídavok alebo ako materiál steny 
elektródy (obr.2a). Podľa výpočtu hodnôt Gibbsovej energie jej optimálne hodnoty sa dosahujú pri 
reakcii medzi SiO2 a Ba(NO3)2 + C ( ∆G = - 476,688 kJ pri  T = 1200  K ) a pri reakcii medzi SiO2 a 
Ba(NO3)2 + CoF2 + C (∆G = - 275,127 kJ pri T = 1500 K). (obr.2b). Trojnásobný nárast hodnoty 
intenzity spektrálnej čiary sa dá odôvodniť synergickým účinkom aktívneho (Ba(NO3)2) a inertného 
(CoF2) spektrochemického prídavku. 
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Fig.2 

a) evaporation curves for Si (λ=251,430 nm) 



b) dependence of Gibbs free energy value on temperature for reaction SiO2 with spectrochemical additives 

 

 

 Oxid titaničitý, ťažkoprchavý oxid (t.t. = 1825°C, t.v. = 2500-3000°C [7]), k rozkladu TiO2 
dochádza až pri 8700°C. Pri vyparovaní vzorky z elektródy najväčšia hodnota intenzity spektrálnej 
čiary sa pozoruje tiež pri použití zmesi spektrochemických prísad Ba(NO3)2 a CoF2. Vyparovacia 
krivka má iný priebeh než vyparovacia krivka pri výhradnom použití dusičnanu bárnatého ako 
spektrochemického prídavku, ktorá má dve maximá, prvé nevýrazné pri 30 s a druhé až pri 70 s.  
Vyparovacia krivka vznikajúca pri použití zmesi spektrochemických prísad poskytuje dve výrazné 
maximá, hneď pri 10 s expozícii, a potom pri 40 s expozícii, čo svedčí o pravdepodobnom priebehu 
dvoch reakcií, následkom ktorých je urýchlenie vyparovania vzorky do plazmy a zvýšenie intenzity 
spektrálnej čiary. Pri pridaní Li2CO3 vyparovanie sa uskutočňuje s plynulým nárastom intenzity 
spektrálnej čiary, dosiahnutím maxima pri 30 s expozícii a následným poklesom.  Najnižšia intenzita 
spektrálnej čiary sa dosahuje pri použití CoF2 ako spektrochemickeho prídavku. (obr.3a). Dosiahnuté 
výsledky korešpondujú s hodnotami zmeny Gibbsovej energie (obr.3b), ktoré jasne ukazujú, že v 
elektróde nedochádza k rozkladu TiO2, čiže vo vŕtaní elektródy sa uskutočňujú reakcie medzi 
prísadami a oxidom titaničitým a najvýhodnejšie podmienky majú reakcie s dusičnanom bárnatým, 
resp. zmesou dusičnanu bárnatého a fluoridu kobaltnatého. 
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Fig.3 

a) evaporation curves for Ti (λ=308,802 nm) 

b) dependence of Gibbs free energy value on temperature for reaction TiO2 with spectrochemical additives 
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Fig.4 

a) evaporation curves for V (λ=318,539 nm)  

b) dependence of Gibbs free energy value on temperature for reaction V2O5 with spectrochemical additives 



 Správanie ďalšieho ťažkoprchavého oxidu V2O5 (t.t.  = 656°C, t.v. = 2245°C [7]) sa líši od 
správania predošlých, pretože najväčšia intenzita spektrálnej čiary sa dosahuje pri použití Li2CO3, ako 
spektrochemického prídavku, čo je dôsledkom iného mechanizmu vyparovania oxidu do plazmy 
(obr.4a.). V prípade V2O5 jednoznačne nedochádza k rozkladu oxidu vo vŕtaní elektródy, pretože táto 
reakcia vyžaduje 8700 K (obr.4b). Hodnoty zmeny Gibbsovej energie sú najvýhodnejšie aj naďalej pre 
použitie prídavkov Ba(NO3)2 a zmesi Ba(NO3)2 + CoF2. 

 Oxid chromitý (t.t. = 2437°C, t.v. = 4000°C [7]) sa začína  rozkladať v elektróde pri teplote 
3900 K a redukcia oxidu chromitého sa odohráva pri 2100 K a ∆G = - 82,823 kJ (hodnota ∆G tejto reakcie pre 
SiO2 je - 40,408 kJ a pre TiO2 je - 46,625 kJ) (obr.5b). Nakoľko najväčšia hodnota intenzity spektrálnej čiary  bola dosiahnutá 
pri použití len grafitového prášku ako prídavku, dá sa predpokladať, že vo vŕtaní elektródy dochádza najprv k redukcii oxidu na 
kov, produkty ktorého sa potom dostávajú do plazmy  (obr 5a).  
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Fig.5 

a) evaporation curves for Cr (λ=302,156 nm)  

b) dependence of Gibbs free energy value on temperature for reaction Cr2O3 with spectrochemical additives 

 

 

 

 

4. Záver 

 Posúdenie pôsobenia spektrochemických prídavkov ukazuje, že fluorid kobaltnatý je inertný 
prídavok, ktorý nereaguje s príslušnými oxidmi, nakoľko je stabilný vo vŕtaní elektródy do teploty 
5000 K. Po pridaní dusičnanu bárnatého, ktorý funguje ako aktívny prídavok, k fluoridu kobaltnatému  
vzniká účinná zmes, pri použití ktorej boli dosiahnuté vo väčšine prípadov najvyššie hodnoty intenzít 
spektrálnych čiar.  

 Uskutočnenie porovnania vyparovacích kriviek jednotlivých prvkov s výpočtom hodnôt 
zmeny Gibbsovej energie predpokladaných jednotlivých reakcií umožňuje vypracovať predstavu o 
mechanizme vyparovania jednotlivých ťažkoprchavých prvkov do plazmy.  

 Navrhnuté mechanizmy sú: 

a) vyparovanie ťažkoprchavých oxidov do plazmy  (Si, Ti, V) 

b) redukcia oxidu kovu vo vŕtaní elektródy a vyparovanie kovu do plazmy (Cr). 

c) redukcia oxidu na   ťažkoprchavý kov  a vznik ťažkoprchavého karbidu (V, Ti), 
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