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ABSORPCYJNA SPEKTROMETRIA ATOMOWA (AAS) - 

INTERFERENCJE  

  

Oznaczanie wapnia w próbce zawierającej glin. 
Dr Dorota Sieńko, Zakład Chemii Analitycznej i Analizy Instrumentalnej,  

Wydział Chemii UMCS w Lublinie 

A. Cel ćwiczenia.  

1. Zapoznać się z obsługą spektrometru absorpcji atomowej SpectrAA 880                

firmy Varian.  

2. Zbadać oddziaływanie glinu na wapń w płomieniu acetylen-powietrze. 

3. Oznaczyć zawartość wapnia w otrzymanej próbce modelowej. 

 

B. Uwagi wstępne. 

Ze względu na metodę otrzymywania widma AAS należy zaliczyć do 

spektroskopii absorpcyjnej oraz ze względu na rodzaj układu materialnego 

do spektrometrii atomowej. Absorpcja atomowa jest zjawiskiem fizycznym 

polegającym na absorpcji promieniowania elektromagnetycznego o 

długości fali specyficznej dla danego pierwiastka przez wolne atomy tego 

pierwiastka.  

W metodzie płomieniowej AAS płynna próbka zawierająca sól 

oznaczanego pierwiastka zostaje rozpylona i powstały aerozol 

doprowadzony jest do płomienia (w tym wypadku acetylenowo-

powietrznego). Temperatura płomienia powinna być tak dobrana, aby jak 

największa część soli oznaczanego pierwiastka uległa dysocjacji 

termicznej do stanu atomowego i jednocześnie jak najmniejsza część 

atomów uległa wzbudzeniu lub jonizacji. Na atomy próbki w płomieniu 

kieruje się monochromatyczną wiązkę światła o takiej długości fali, jaką 

wysyłają wzbudzone atomy oznaczanego pierwiastka (zgodnie z prawem 

Kirchoffa – wolne atomy absorbują promieniowanie o takiej długości fali, 

jakie same mogą wypromieniować będąc w stanie wzbudzonym). Zasadą 

metody jest pomiar ubytku promieniowania przechodzącego przez 

płomień, spowodowanego absorpcją przez swobodne atomy oznaczanego 

pierwiastka. Ubytek promieniowania jest proporcjonalny do liczby 

wolnych atomów w środowisku absorbującym, zaś liczba wolnych atomów 

jest proporcjonalna do stężenia roztworu. Inaczej mówiąc zdolność do 

pochłaniania promieniowania nazwaną absorbancją - A można 

przedstawić: A = log I0/It = bN, gdzie I0 oznacza natężenie wiązki 

promieniowania monochromatycznego padającego na jednorodny ośrodek 

absorbujący, It -natężenie promieniowania po przejściu przez ośrodek 

absorbujący,  - molowy współczynnik absorpcji przy długości fali , b – 

długość drogi optycznej, N – liczbę wolnych atomów w środowisku 

absorbującym. W ćwiczeniu praktycznie wyznaczamy zależność A  c, 
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gdzie c – stężenie roztworu. Zależność ta, w ćwiczeniu wyrażona w postaci 

krzywej wzorcowej, umożliwia analizę ilościową metodą AAS. 

 

C. Zakłócenia występujące w metodzie AAS. 

Przez zakłócenia rozumie się zespół przyczyn, powodujących uzyskiwanie 

różnych wartości absorpcji roztworu badanego i wzorcowego, mimo 

jednakowej zawartości oznaczanego pierwiastka w obu roztworach. 

Zakłócenia (interferencje) występujące w metodzie AAS można podzielić 

na: spektralne i niespektralne. 

 

INTERFERENCJE SPEKTRALNE (inaczej koincydencje ) polegają na: 

1. nakładaniu się linii atomowej innego pierwiastka na linię 

pierwiastka badanego (inaczej koincydencji linii absorpcyjnych 

pierwiastków wprowadzonych do płomienia), 

2. na absorpcji niespecyficznej, linii pierwiastka badanego przez 

obecne w próbce inne składniki niż badany pierwiastek (cząsteczki i 

jony, drobiny ciała stałego), 

3. koincydencjach linii emisyjnych źródła promieniowania, 

4. koincydencjach linii emisyjnych i absorpcyjnych pierwiastków 

wprowadzonych do płomienia, 

5. koincydencji pasma emisyjnego z linią absorpcyjną, spowodowanej 

pierwiastkami wprowadzonymi do płomienia. 

 

INTERFERENCJE NIESPEKTRALNE można podzielić na: 

1. fizyczne – związane z różną efektywnością rozpylania, różną 

gęstością, lepkością i napięciem powierzchniowym wzorców i 

próbki, 

2. chemiczne – związane z różną wydajnością atomizacji zależną od 

chemicznej formy analizowanego pierwiastka, 

Można również podzielić interferencje z uwagi na ich umiejscowienie 

(pochodzące ze źródła, z zespołu atomizera oraz układu pomiarowego) jak 

również na zakłócenia spowodowane deformacją przebiegu krzywych.  

Zakłócenia fizyczne można wyeliminować stosując metodę dodatku 

wzorca do próbki. Większość przyczyn powstawania zakłóceń 

chemicznych w metodzie AAS jest związana z procesem powstawania 

wolnych atomów. Zakłócenia mogą być spowodowane reakcjami 

zachodzącymi w fazie stałej (wpływają na proces parowania) i gazowej 

(dysocjacja termiczna, jonizacja) jak również zmianami w rozkładzie 

przestrzennym atomów oznaczanego pierwiastka. Podczas pomiarów 

metodą płomieniową przez palnik przechodzi ok. 10% wprowadzonego 

aerozolu. Cząstka przebywa drogę 1 cm w płomieniu w czasie ok. 10 ms. 

W tym czasie musi nastąpić dysocjacja termiczna, aby utworzone atomy 
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mogły absorbować promieniowanie z lampy. Przez dobór rodzaju 

płomienia, strefy pomiarowej i warunków spalania można wpłynąć na 

przedłużenie czasu przebywania cząstki w płomieniu. Równocześnie 

korzystne jest maksymalne skrócenie czasu atomizacji, który m.in. zależy 

od rozmiaru cząstek, temperatury w wybranej strefie płomienia, 

temperatury wrzenia danego związku oraz prężności par w płomieniu. 

Czasem do zmniejszenia interferencji wystarczy odpowiedni dobór 

mieszanki palnej, ale najczęściej interferencje chemiczne eliminujemy 

stosując bufor korygujący, dodawany w odpowiednim nadmiarze do 

próbki. Jeśli i ten sposób nie daje wystarczającej eliminacji interferencji to 

trzeba usunąć matrycę powodującą interferencje z próbki.  

 

Poniższy schemat przedstawia reakcje w płomieniu. Użyte symbole 

oznaczają: M1 – oznaczany metal, M2 – metal zakłócający, M1
0
 – 

oznaczany metal w stanie wolnym, A – pierwiastek niemetaliczny z 

wyjątkiem tlenu, AxOy – anion kwasu tlenowego, O – tlen, x, y, z – 1, 2, 3. 
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Zakłócenia spektralne mogą występować w źródle promieniowania i w 

atomizerze. Jeżeli emitowana linia stanowi multiplet w podobny sposób 

absorbowany przez pary atomowe to, zależnie od szczeliny, otrzyma się 

krzywe o różnym nachyleniu. Wyizolowana linia jednego pierwiastka 

może być absorbowana przez inny pierwiastek obecny w analizowanym 

roztworze, charakteryzujący się zdolnością pochłaniania światła o tej 

samej długości fali. Innymi przyczynami zakłóceń są: absorpcja 

molekularna, rozproszenie światła przez cząstki stałe i jonizacja. 

Absorpcja światła przez cząsteczki i jony lub jego rozproszenie powodują 

uzyskiwanie wyników błędnie podwyższonych. 

Badane w tym ćwiczeniu interferencje w oznaczaniu wapnia spowodowane 

obecnością glinu należą do interferencji chemicznych związanych z 

tworzeniem się cząsteczek trudnych do przeprowadzenia w stan pary i do 

zdysjocjowania. Absorpcja wapnia w środowisku prostym napotyka 

trudności w postaci tworzenia się tlenku CaO. Absorpcja wapnia w 

obecności glinu komplikuje się o tworzenie CaAl2O4. Warunki w 

płomieniu ustawiane są optymalnie ze względu na najlepszą czułość 

oznaczania pierwiastka w naszym przypadku wapnia. Jeżeli do badanej 

próbki zawierającej wapń i glin dodamy buforu korygującego 

zawierającego LaCl3 to powstające gliniany lantanu „uwalniają” wapń, 

który w postaci atomowej absorbuje promieniowanie emitowane z lampy. 

 

D. Oznaczanie zawartości wapnia w otrzymanej próbce 

W tym celu należy wykonać: 

a) krzywą wzorcową dla wapnia, 

b) krzywą wzorcową dla wapnia zawierającą 1 mg/l glinu, 

c) krzywą wzorcową dla wapnia zawierającą 1 mg/l glinu i bufor 

    korygujący zawierający LaCl3, 

d) analizę ilościową otrzymanej próbki wapnia metodą krzywej 

    wzorcowej, 

e) porównanie wyników pomiaru zawartości wapnia w próbce jeżeli 

    zawiera ona glin.  

 

I. Przygotowanie roztworów wzorcowych 

a. Przygotowanie roztworów wzorcowych wapnia. 

Do 4 kolb miarowych o pojemności 25 ml odmierzyć kolejno: 

0.5; 1.25; 2.5; 5 ml roztworu wzorcowego Ca(NO3)2 o stężeniu 0.1 g/l 

dopełnić wodą destylowaną do kreski i wymieszać. Stężenia wapnia w 

kolejnych wzorcach wynoszą odpowiednio: 

2; 5; 10 i 20 mg/l. 
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b. Przygotowanie roztworów wzorcowych wapnia zawierających 1 mg/l 

glinu jako pierwiastka przeszkadzającego. 

Do 4 kolb miarowych o pojemności 25 ml odmierzyć kolejno: 

0.5; 1.25; 2.5; 5 ml roztworu wzorcowego Ca(NO3)2 o stężeniu 0.1 g/l 

dodać do każdej z kolb 250 μl wzorca Al(NO3)3 o stężeniu 0.1 g/l 

dopełnić wodą destylowaną do kreski i wymieszać. Stężenia w kolejnych 

wzorcach wynoszą odpowiednio: 

2; 5; 10 i 20 mg/l wapnia i po 1 mg/l glinu. 

 

c. Przygotowanie roztworów wzorcowych wapnia zawierających 1 mg/l 

glinu jako pierwiastka przeszkadzającego oraz dodatek buforu 

korygującego zawierającego LaCl3. 

Do 4 kolb miarowych o pojemności 25 ml odmierzyć kolejno: 

0.5; 1.25; 2.5; 5 ml roztworu wzorcowego Ca(NO3)2 o stężeniu 0.1 g/l, 

dodać do każdej z kolb 250 μl wzorca Al(NO3)3 o stężeniu 0.1 g/l oraz 

dodać do każdej 100 μl buforu korygującego zawierającego LaCl3, 

dopełnić wodą destylowaną do kreski i wymieszać. Stężenia w kolejnych 

wzorcach wynoszą odpowiednio: 

2; 5; 10 i 20 mg/l wapnia, po 1 mg/l glinu oraz 0.04% LaCl3. 

II. Przygotowanie próbki. 

Wydaną próbkę w kolbie o pojemności 50 ml dopełnić wodą destylowaną 

do kreski i dokładnie wymieszać. Do 2 kolbek o pojemności 25 ml 

odpipetować po 5 ml roztworu z wydanej próbki. Pierwszą kolbę dopełnić 

do kreski wodą destylowaną i wymieszać. Do drugiej kolby dodać 100 μl 

buforu korygującego zawierającego LaCl3, dopełnić do kreski wodą 

destylowaną i wymieszać. 

 

E. Obsługa przyrządu. 

 

UWAGA!!! Punkty 4, 5 i 7 należy wykonywać WYŁĄCZNIE w obecności 

prowadzącego!!! 

 

PAMIĘTAJ!!! Gdy nie wykonujesz żadnych pomiarów kapilara 

dozująca musi być umieszczona w naczyniu z wodą destylowaną. 

 

1. Włączyć przycisk sieciowy (pozycja 1) 

2. Włączyć spektrometr i komputer (przy komunikacie o hasło wcisnąć 

Anuluj) 

3. Uruchamianie programu: 

 Uruchomić program SpectrAA z pulpitu 
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 Wcisnąć Worksheet 

 Wcisnąć Open aby otworzyć dostępne metody pomiarowe 

 Wybrać metodę oznaczania: Ca_cw_instrumenty → zatwierdzić 

przyciskiem OK 

Pojawi się główne okno pomiarowe. 

4. Włączanie lampy: 

 Optimize → OK 

 Po pojawieniu się okna dialogowego Insert lamp in position 5 

wciskamy OK i sprawdzamy czy zapaliła się lampa 

 Gdy w oknie dialogowym pojawi się zielony słupek pokazujący 

intensywność świecenia lampy, sprawdzamy wartość wyświetlonego 

E.H.T.  

Gdy wartość ta jest większa niż 370 Volts, nie wolno prowadzić 

pomiarów i należy powiadomić prowadzącego zajęcia. 

Gdy wartość ta jest mniejsza niż 370 Volts, wciskamy OK i w 

kolejnym oknie Cancel 

5. Włączenie palnika: 

 Odkręcamy główny czerwony zawór acetylenu 

 Na reduktorze ustalamy maksymalne ciśnienie gazu  

 Włączamy sprężarkę powietrza 

 Zapalamy płomień przytrzymując przycisk Ignite (na spektrometrze) 

aż do momentu zapalenia się płomienia 

UWAGA: W trakcie zapalania płomienia pokrywa powinna być 

zamknięta. W przeciwnym razie płomień nie zapali się 

6. Uruchomienie i prowadzenie pomiarów: 

 Wciskamy przycisk Select 

 Zaznaczając lewym przyciskiem i przeciągając w dół wybieramy ilość 

próbek, które chcemy oznaczyć 

 Znów wciskamy Select aby powrócić do głównego okna 

pomiarowego (w oknie tym pierwsza próbka, która będzie oznaczana 

podświetlana jest na niebiesko, natomiast kolejne na czarno) 

 Wybieramy: Instrument → Start at → Solution → Continue 

 Gdy pojawi się okno Insert lamp in position 5 (active) wciskamy OK 
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 Gdy pojawi się okno Prepare for Instrument Zero sprawdzamy, czy 

kapilara dozująca zanurzona jest w wodzie destylowanej i wciskamy 

OK. 

 Program wyświetla kolejno komunikaty Present solution Sample 001, 

umieszczamy wtedy kapilarę dozującą w naczyniu z naszą próbką i 

wciskamy Read itd. 

Podstawiać pod dozownik kolejno kolby z wzorcami przygotowanymi 

zgodnie z punktem D.I. a, b i c. 

Następnie podstawić po kolei dwie, 25 ml kolby z próbką przygotowaną 

zgodnie z punktem D.II.  

 

7. Zakończenie pomiarów 

 Po zakończeniu pomiarów umieszczamy kapilarę dozującą w wodzie 

destylowanej i czekamy około 30 s., aby układ został przepłukany 

 Na oknie dialogowym wciskamy Pause i w oknie pomiarowym Stop 

 Gasimy płomień czerwonym przyciskiem Flame off (na 

spektrometrze) 

 Zakręcamy główny zawór acetylenu i odkręcamy reduktor 

 Wyłączamy sprężarkę powietrza, spektrometr 

 Wyłączamy program: Zakładka Filing → Save → Close → Exit → 

Yes 

F. Opracowanie wyników pomiarów 

Wykonać trzy wykresy zależności absorbancji od stężenia wapnia: 

1. we wzorcach zawierających tylko jony Ca
2+

, 

2. we wzorcach zawierających jony Al
3+

 na stałym poziomie 1 mg/l, 

3. we wzorcach zawierających jony Al
3+

 na stałym poziomie 1 mg/l 

oraz bufor korygujący z LaCl3. 

 

Zestawienie wyników otrzymanych dla wydanej próbki. 

 

  Krzywa kalibracyjna 1 Krzywa kalibracyjna 2 Krzywa kalibracyjna 3 
Stężenie w próbce  

(w kolbkach o poj. 

25 ml)  (mg/l) 

   

Błąd względny (%)    
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Do obliczenia stężenia w kolbce pomiarowej o poj. 25 ml (bez dodatku 

buforu korygującego) należy użyć parametrów prostej wyznaczonych z 

pomiarów dla roztworów wzorcowych: 

1. zawierających tylko wapń – zakładamy wtedy, że w próbce badanej jest 

tylko wapń i wpisujemy w kolumnę: krzywa kalibracyjna 1, 

2. zawierających wapń i glin na poziomie 1 mg/l – zakładamy wtedy, że 

próbka jest zanieczyszczona glinem na poziomie 1 mg/l (tak właśnie jest) i 

wpisujemy w kolumnę: krzywa kalibracyjna 2. 

Do obliczenia stężenia w kolbce pomiarowej o poj. 25 ml z dodatkiem 

buforu korygującego użyć parametrów prostej wyznaczonych z pomiarów 

dla roztworów wzorcowych zanieczyszczonych glinem na poziomie 1 mg/l 

i zawierających dodatek buforu korygującego zawierającego LaCl3 , 

wyniki wpisujemy w kolumnę: krzywa kalibracyjna 3. 

Dokonać interpretacji wyników. Która procedura jest najbardziej 

prawidłowa przy oznaczaniu wapnia w obecności glinu? 

 

G. Opracowanie ćwiczenia powinno zawierać: 

- zasadę pomiaru, 

- najprostszy schemat urządzenia pomiarowego, 

- wykresy krzywych wzorcowych wraz z tabelami wartości absorbancji 

roztworów wzorcowych oraz wyniki analiz wraz z ich obróbką 

statystyczną, 

- wyniki pomiarów podpisane przez prowadzącego. 
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