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ATOMOVÁ
FLUORESCENČNÍ
SPEKTROMETRIE
Atomic Fluorescence Spectrometry
AFS

(c) David MILDE, 2004-2008

Sleduje se emise záření plynnými atomy vznikající při
přechodu e- do nižšího energetického stavu, které byly
excitovány absorpcí elektromagnetického záření z primárního
zdroje (přechod e- do vyššího energetického stavu).
Fluorescence je proces s nízkou účinností (kvantová účinnost
fluorescence F  10-3-10-4)  potřeba intenzivních zdrojů
záření.
AF spektrometr má analogické schéma jako AAS, fluorescenční záření se měří kolmo k budícímu zdroji.

BLOKOVÉ SCHÉMA:

ZDROJ

Fluorescence probíhá do všech
směrů, měříme kolmo ke zdroji.

David MILDE, 2008
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Atomová fluorescence
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Zhášení fluorescence: kolize excitovaných atomů s
ostatními částicemi atomizátoru – předání E bez
vyzáření fotonu.
Rozptyl fluorescenčního záření: na nevypařených
částicích v atomizátoru a na optice spektrometru.
David MILDE, 2008

AFS – přechody elektronů

a
b
a – rezonanční AFS
c – postupná fluorescence

c
d
b – přímá čárová fluorescence
d – termicky asistovaná fluorescence
David MILDE, 2004
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Součásti spektrometru
PRIMÁRNÍ ZDROJE ZÁŘENÍ (měly by být intenzivní):
Jako u AAS: výbojka s dutou katodou, bezelektrodová
výbojka; EDL má vyšší intenzitu, ale není dostupná pro
všechny prvky.
Kontinuální zdroje (např. Xe lampa) – používají se zřídka,
protože intenzita záření pro diskrétní  je nízká.





Lasery: LIF – laser induced fluorescence – monochromatické laserové
záření je schopno vstupovat do interakce prakticky s jediným
absorpčním přechodem a excitovat jedinou hladinu, zvýšení citlivosti
stanovení, vysoká cena.



DISPERZNÍ PRVKY:
Bezdisperzní spektrometry – pro čárové zdroje; selektivita
je dána zdrojem, který je schopen excitovat pouze atomy
sledovaného prvku.
Interferenční filtry nebo mřížkové monochromátory – pro
kontinuální zdroje.





David MILDE, 2017

Atomizační techniky v AFS
Stejné jako u AAS:




FA – plameny různého
složení, kruhové hořáky.
ETA – zejména ve spojení s
LIF.
HG, generování studených
par pro Hg.

ICP-AFS: indukčně vázané
plazma:

David MILDE, 2004
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Výhody a nevýhody AFS
VÝHODY: jednoduchá instrumentace; LOD lepší
pro 10 prvků než u AAS (zejména ve vzdálené UV);
velká linearita kalibrací; citlivost ovlivněna intenzitou
excitačního zdroje.
NEVÝHODY: rozptyl záření; zhášení fluorescence;
samoabsorpce u vyšších koncentrací; LOD výrazně
horší pro prvky s čarami ve VIS oblasti.
INTERFERENCE:



spektrální – objevují se pouze u kontinuálních zdrojů,
nespektrální – závisí na atomizační technice.

David MILDE, 2008

David MILDE, 2004
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P S Analytical offers many solutions to the determination of
Hg, As, Se, Sb, Te and Bi. These instruments are mainly
based on Atomic Fluorescence Spectrometry.
Why Atomic Fluorescence?
Hydride forming elements and mercury all absorb and
fluoresce in the UV region below 260nm where OES and
AAS are relatively insensitive.
High intensity excitation sources available.
Low spectral interference-analyte separated from matrix by
the hydride/vapour generation process.
High selectivity: only the analyte
corresponding to the excitation source
will fluoresce.
Excellent sensitivity and linearity.

David MILDE, 2004

AI 3300 Atomic Fluorescence Spectrometer
(Aurora Instruments Ltd., Canada)

David MILDE, 2008
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