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Abstract 

 A new technique for direct analysis of solid samples, based on evaporation of solid sample by 
high current arc discharge between carrier and counter electrodes in a cell for production of aerosol 
followed by an excitation of the aerosol in a separated plasma source has been studied. A water-cooled 
cell for the production of vapours of solid samples has been designed and connected with the plasma 
source by Marinković. Argon is used as transport gas. Emitted radiation from plasma source is 
registered by a Polyvac System BV-953 spectrometer made by Hilger Analytical Ltd., controlled by a 
PC using PC PLUS programme. The choice of studied elements depends on adjusted channels of the 
spectrometer: B, Be, Ca, Cr, Cu, Ni, Pb, Si, V and Zr. The basic experiments have been carried out 
with model mixtures prepared from element oxides (1000 ppm of each element) and graphite powder. 
Evaporation curves and radial distribution of spectral line intensity of the studied elements in the 
plasma have been measured and evaluated. Radiation from the plasma source projected on the entrance 
slit of the spectrometer has a shape of a disc. The centre of the disc is represented by the radiation from 
the hot core of the plasma, whereas the border part of the disc represents radiation from the cooler 
surface layers of the plasma. Vertical micrometric translation of the plasma source enables to define 
any layer of the plasma by the entrance slit for recording radiation. This layer is characterised by 
distance r from the centre of the plasma. As the radial distribution of all signals in the plasma is 
marked, the evaporation curves of elements are depicted in three-dimensional diagrams. On the basis of 
these results the optimum plasma layer was chosen for registration of radiation. Influence of the shape 
and properties of carrier electrode on spectral line intensities have been investigated. Electrodes made 
of materials with higher electrical resistance and lower thermal conductivity provide higher spectral 
line intensities but the shape of electrodes is also important.  Electrodes with a small cup for sample 
introduction enable to reach higher signals than electrodes with large cup. It is due to better heating up 
of small cup of the electrode by arc discharge. The increase in signals is more significant for low 
volatile elements if electrodes with small cup are used. For further experiments electrodes with small 
cup have been used.  
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Abstrakt 

 Základné experimenty sa vykonali pre overenie možnosti využitia novej tandemovej techniky 
pre priamu analýzu tuhých vzoriek. Nová technika je založená na odparovaní tuhej vzorky oblúkom 



jednosmerného prúdu v zvláštnej cele a excitácii aerosólu v separátnej modernej plazme. Stanovili sa 
priebehy vyparovacích kriviek pre voľbu expozičnej doby, distribúcia intenzity spektrálnych čiar 
sledovaných prvkov v plazme kvôli výberu vhodnej vrstvy plazmy pre registráciu signálov a overil sa 
vplyv tvaru a vlastností nosných elektród na intenzitu spektrálnych čiar. 
 

 
 

 

Úvod 

 Analytické metódy atómovej spektrometrie sa v súčasnej dobe v prevažnej miere využívajú na 
analýzu roztokov. Uvádzanie ťažko rozpustných látok do roztokov je však spojené s celým radom 
problémov. Rôzne postupy rozpúšťania a tavenia vzoriek sú procesy komplikované, časovo náročné, 
značne pracné, kvôli spotrebe vysokočistých kyselín a tavidiel aj ekonomicky nevýhodné a môžu byť 
zaťažené vysokým stupňom rizika kontaminácie vzorky i strát analytov. Metódy priamej analýzy 
tuhých vzoriek sa intenzívne študujú s cieľom vyhnúť sa uvedeným problematickým procesom. 

 Pod pojmom priama analýza sa rozumie analýza tuhých vzoriek bez uvádzania vzoriek do 
roztoku a s minimálnymi nárokmi na úpravu vzoriek pred analýzou. Všetky techniky priamej analýzy 
tuhých vzoriek sa delia na dve skupiny, na kontaktné techniky, ktoré sa vyznačujú priamym stykom 
tuhej vzorky s plazmou a na tandemové techniky, ktoré sú založené na separátnej produkcii aerosólu z 
tuhej vzorky v špeciálnom zariadení a následnom budení v modernej plazme. Všetky študované 
techniky môžu mať uplatnenie v technickej praxi pre prípady špeciálnych požiadaviek na konkrétne 
analýzy, ale všetky majú určité nedostatky a limity zhrnuté v prehľadnom referáte [1], preto ani jedna 
nemá univerzálny charakter.  

 Z kontaktných techník je najrozšírenejšia klasická spektrálna analýza s moderným 
prístrojovým vybavením. K prednostiam tejto techniky patrí možnosť vyparovania tuhej vzorky pri 
dostatočne vysokej teplote pri použití oblúkového výboja s vysokou intenzitou prúdu. Takýto oblúkový 
výboj však vyžaruje intenzívne kontinuum, ktoré prekrýva spektrálne čiary a obmedzuje možnosť 
stanovenia stopových prvkov. Technika elektrotermického vyparovania (ETV) tuhej vzorky 
najčastejšie z grafitovej piecky a zavedenia aerosólu do plazmy je najvyužívanejšia tandemová 
technika. Nevýhodou tejto techniky je nedostatočná teplota grafitovej piecky (< 3000 K) pre 
kvantitatívne vyparenie menej prchavých látok. Myšlienka využiť vysokú teplotu vyparovania 
oblúkového výboja na odparenie tuhej vzorky a zavedenie vzniklého aerosólu do modernej plazmy, v 
ktorej prebieha excitácia atómov viedla k vytvoreniu novej perspektívnej tandemovej techniky pre 
priamu analýzu tuhých vzoriek. 
 

 
 

 

Experimentálne podmienky 

 Skonštruovala sa plynotesná, vodou chladená cela pre produkciu aerosólu z tuhej vzorky 
oblúkovým výbojom, ktorej schéma je znázornená na obr.č.1. Stenu cely tvorí kremenná trubica a 
vrchná i spodná časť je zhotovená z mosadze s prívodom chladiacej vody. Cela je konštruovaná tak, 
aby bolo možné čo najpresnejšie nastavovať vzdialenosť elektród a aby výmena elektród bola 
jednoduchá. Spodná grafitová elektróda slúži ako nosná elektróda pre tuhú vzorku. Medzi elektródami 
prebieha oblúkový výboj za účelom vyparenia tuhej vzorky. Vzniklé pary sa zväčša zhlukujú a 
vytvárajú tuhý aerosól, ktorý je unášaný tangenciálne privádzaným plynným argónom do plazmy podľa 
Marinkovića [2].  
 

 

 

 



Fig.1 Cell for aerosol production 

 

 
 

 

Zapojenie celého experimentálneho zariadenia je schematicky znázornené na obr.č.2, z ktorého je 
činnosť zariadenia evidentná.  

 

 

 

 
Fig.2 Diagram of the arrangement 

 

 
 

 

Primárny prúd argónu z tlakovej fľaše prechádza cez manometer i prietokomer a vstupuje do 
rozprašovača. Pôvodne rozprašovač slúžil na rozprašovanie roztokov, ktoré bolo rovnako možné 
analyzovať na opisovanom zariadení. Rozprašovač pri analýze tuhých vzoriek je nefunkčný, ale prúd 
argónu privádzaný do hmlovej komory slúži na stabilizáciu plazmy v plazmovom zdroji najmä počas 
prepínania ventilov usmerňujúcich prúd argónu. Sekundárny prúd argónu vstupuje do cely pre 
produkciu aerosólu a unáša aerosól do plazmy. V prípade výmeny elektród je sekundárny prúd argónu 
presmerovaný do hmlovej komory, cez ktorú vstupuje do plazmy a podieľa sa na stabilizácii plazmy. V 
plazme nastáva excitácia atómov vzorky a emitované žiarenie sa registruje spektrometrom Polyvac 
System BV-953 od firmy Hilger Analytical Ltd., riadeným osobným počítačom a programom PC 
PLUS. V záujme možnosti zovšeobecnenia experimentálnych výsledkov sa výber sledovaných prvkov 
uskutočnil na základe posúdenia bodu topenia a varu oxidov a karbidov jednotlivých prvkov, 
spektrálnych vlastností jednotlivých spektrálnych čiar, ale v súlade s možnosťami  nastavených 
kanálov spektrometra. Merané prvky a ich spektrálne čiary sú uvedené v tabuľke 1. Základné 
experimenty sa vykonali s modelovými zmesami o koncentrácii 0,1 % jednotlivých  prvkov 
pripravených z oxidov daných prvkov a z grafitového prášku za podmienok zhrnutých v tabuľke 2. 

 

 
Table 1  Measured spectral lines 

 

 

 

 
Table 2  Experimental conditions 

 

 
 

 
 

 

Diskusia 



 Plazmový zdroj podľa Marinkovića je prúdom plynu a diskmi stabilizovaný horizontálny 
oblúkový výboj, z ktorého žiarenie zobrazené na štrbinu spektrometra má tvar kruhu. Stred kruhu 
reprezentuje žiarenie z najteplejšieho stredu plazmy, kým okraj kruhu zodpovedá žiareniu z 
chladnejších okrajových vrstiev plazmy. Mikrometrickým posuvom polohy plazmového zdroja je 
možné nastaviť určitú vrstvu plazmy charakterizovanú vzdialenosťou r od stredu plazmy na vstupnú 
štrbinu spektrometra, ktorý registruje žiarenie z danej vrstvy plazmy (obr.č.3). Nakoľko radiálna 
distribúcia signálov z plazmy je výrazná vyparovacie krivky (zmena intenzity signálov I s časom t) sú 
vynesené vo forme trojrozmerných grafických závislostí. Priebeh vyparovacích kriviek pre bór a 
priebeh zmeny emisných signálov s časom z  prázdnych elektród, čo je možné považovať za pozadie, 
alebo slepý pokus, sú znázornené na obr.č.4 a 5. Rovnaké krivky pre vápnik sú pozorovateľné na 
obr.č.6 a 7. Každý bod na vyparovacích krivkách predstavuje priemer z piatich meraní. Vyparovacie 
krivky ďalších sledovaných prvkov majú obdobný priebeh. Možno konštatovať, že signály pozadia po 
miernom zvýšení na začiatku expozície sú konštantné a radiálna distribúcia signálov je prakticky 
symetrická. Vyparovanie prvkov je ukončené v priebehu 40 až 50 s. Výnimku tvorí zirkónium, ktoré za 
daných podmienok neposkytuje merateľný signál. Vysvetlením môže byť najvyšší bod tavenia i varu 
karbidov a oxidov tohto prvku zo všetkých sledovaných prvkov. Pre ďalšie experimenty sa zvolil 
expozičný čas v trvaní 60 s. 

 

 
Fig.3 Image of plasma  

 

 

        
  Fig.4 Radial distribution of evaporation curves for B         Fig.5 Radial distribution of signals of empty electrodes     

 

 
                    

        
  Fig.6 Radial distribution of evaporation curves for Ca            Fig.7 Radial distribution of signals of empty electrodes 

 Nakoľko radiálna distribúcia signálov z plazmy je výrazná, z hľadiska stopovej analýzy je 
potrebné stanoviť optimálnu hodnotu vzdialenosti registrovanej vrstvy od stredu plazmy r, ktorá 
poskytuje maximálnu hodnotu pomeru signálov a pozadia IL/IB. Pod pojmom intenzita spektrálnej 
čiary IL sa rozumie hodnota priemeru piatich meraní na danom kanále spektrometra IL+B po odčítaní 
priemernej hodnoty piatich meraní signálov prázdnych elektród na rovnakom kanále spektrometra IB. 
Príklady radiálnej distribúcie signálov sú znázornené na obr.č.8 a 9. Vplyv ionizačnej energie prvkov, 
ani excitačnej energie spektrálnych čiar na polohu maxima kriviek nebol pozorovaný, hoci podľa 
literatúry [2] sa to mohlo očakávať. 
 

 

     
      Fig.8 Radial distribution of signals for Cr                                 Fig.9 Radial distribution of signals for Pb 

 

 
 

 

 Tvar a kvalita materiálu nosnej elektródy, ktorá sa využíva na vyparovanie tuhej vzorky 
ovplyvňuje množstvo odparenej vzorky a teda aj intenzitu spektrálnych čiar. Podľa očakávania 
elektródy z materiálu, ktorý vykazuje nižšiu elektrickú i tepelnú vodivosť (SW) a elektródy so 
zúženým krčkom by mali sa prehrievať vo väčšej miere, zabezpečiť lepšie vyparovanie vzoriek a teda 



aj vyššiu intenzitu spektrálnych čiar. Porovnanie základných vlastností elektródových materiálov je 
uvedené v tabuľke 3. Výsledky testovania niektorých dostupných elektród sú znázornené na obr.č.10. 

 

 
Table 3  Comparison of basic properties of the materials of the electrodes produced by Elektrokarbon Topoľčany 

 

 
 

 

 

 
Fig.10  Comparison of signals using different electrodes for some elements 

Rozdielne tvary testovaných elektród sú identifikovateľné na obr.č.11. Potvrdilo sa, že elektródy z 
materiálu SW poskytujú vyššiu intenzitu spektrálnych čiar, ale tvar elektród je rovnako dôležitý. 
Elektródy SU-380 umožňujú dosiahnuť vyššie signály než elektródy SW-304. Vysvetlením je vyššie 
prehriatie malého objemu čiašky nosnej elektródy  oblúkovým výbojom v prípade SU-380, než 
väčšieho objemu čiašky elektródy v prípade SW-304. Použitie elektród s malou čiaškou má výraznejší 
vplyv na nárast signálov v prípade menej prchavých prvkov. 

 

 

 

 
Fig.11 The shape of studied electrodes 

 

 
 

 

Záver 

 Zostrojenie cely pre produkciu aerosólu, zostavenie zariadenia a základné experimenty 
umožňujú vypracovať perspektívnu tandemovú techniku  pre priamu analýzu tuhých vzoriek. 
Vyparovacie krivky i experimenty pre výber elektród potvrdili potrebu zvýšenia teploty vyparovania z 
nosných elektród. Zvýšenie teploty elektród je možné dosiahnuť iba zvýšením intenzity oblúkového 
výboja. Ďalšie experimenty vyžadujú využitie generátora jednosmerného prúdu o vysokom výkone.  
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