
4.7 Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης 

 

Η ΦΑΑΦ συγκαταλέγεται στις οπτικές μεθόδους ανάλυσης όπως η φασματοσκοπία 

ακτίνων x φθορισμού κ.α.. Το μοντέλο του εργαστηρίου είναι Elmer Α Analyst 100. 

 

Η αρχή της μεθόδου περιλαμβάνει την μέτρηση της απορροφημένης ακτινοβολίας 

από άτομα στη θεμελιώδη κατάσταση για το στοιχείο που εξετάζουμε. Η διάταξη της 

μεθόδου περιλαμβάνει μία πηγή ακτινοβολίας, ένα κελί ατομοποίησης του δείγματος 

και ένα ανιχνευτή μονοχρωμάτορα (Σχήμα 4-3). 

 

Σχήμα 4-3  Διάταξη φασματοσκοπίας ατομικής απορρόφησης (Gill 1997) 

Η πηγή της ακτινοβολίας αποτελείται συνήθως από μία κυλινδρική καθοδική λυχνία. 

Το εσωτερικό του κυλίνδρου αποτελείται από το στοιχείο προς ανίχνευση. 

Εφαρμόζοντας τάση στη λυχνία ιονίζουμε το αέριο που υπάρχει στο εσωτερικό της. 

Τα κατιόντα του αερίου κατευθύνονται προς την κάθοδο της λυχνίας όπου 

συγκρούονται με τα άτομα του προς ανίχνευση στοιχείου. Τα παραπάνω έχουν σαν 

αποτέλεσμα τα άτομα από την κάθοδο να απομακρύνονται ιονισμένα και τελικά να 

εκπέμπουν ακτινοβολία (μήκους κύματος από ορατό έως υπεριώδες) η οποία είναι 

χαρακτηριστική για το στοιχείο που ανιχνεύουμε (Σχήμα 4-4).  

 



 

Σχήμα 4-4 Διάταξη κυλινδρικής λυχνίας 

 

Για κάθε στοιχείο που ανιχνεύουμε συνήθως απαιτείται διαφορετική λυχνία. Έχουν 

κατασκευαστεί λυχνίες με τις οποίες μπορούν να ανιχνευτούν περισσότερα από ένα 

διαφορετικά στοιχεία. 

 

Η ακτινοβολία που εκπέμπεται από την λυχνία είναι η ακτινοβολία που απαιτείται για 

να ιονίσει τα άτομα που παράγονται στο καυστήρα (ατομοποίηση). Τα άτομα 

απορροφούν την ακτινοβολία που απαιτείται για την μετάπτωση από μία θεμελιώδη 

κατάσταση σε μία διεγερμένη. Η απορρόφηση είναι ανάλογη της συγκέντρωσης των 

ατόμων του προς ανίχνευση στοιχείου και ακολουθεί το νόμο του Lambert-Beer. 
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όπου  

Α είναι η απορρόφηση της ακτινοβολίας από το δείγμα 

Po είναι η ισχύς της εξερχόμενης ακτινοβολίας  

Τ είναι η διαπερατότητα  

b είναι η απόσταση που διανύει η δέσμη της ακτινοβολίας 

ε μοριακή απορροφητικότητα  

c συγκέντρωση (Πεντάρη 2002) 



 

Το ορατό φάσμα του περιβάλλοντος απομονώνεται ηλεκτρονικά. Η λυχνία εκπέμπει 

ακτινοβολία με ορισμένη συχνότητα (50-60 Ηz) με την οποία είναι συγχρονισμένος ο 

ανιχνευτής ώστε να απορρίπτει τις ακτινοβολίες που δεν είναι στην ίδια συχνότητα 

και προέρχονται από το περιβάλλον. Το δείγμα περνάει μέσω του εκνεφωτή στο 

θάλαμο καύσης μαζί με το καύσιμο (ακετυλένιο) και το οξειδωτικό μέσο (αέρας ή 

Ν2Ο). Οι μεγαλύτερες σταγόνες δείγματος (πάνω από 5μm) πέφτουν στην απορροή, 

ενώ για την καλύτερη μέτρηση χρειάζονται το δυνατόν λεπτότερες σταγόνες. Τη ροή 

του καυσίμου και του οξειδωτικού τη ρυθμίζουμε ανάλογα το στοιχείο που 

ανιχνεύουμε. Μερικά στοιχεία παρουσιάζουν καλύτερη ευαισθησία στην ανίχνευση 

όταν η φλόγα είναι οξειδωτική και εμφανίζεται με μπλε πυρήνα, ενώ άλλα στοιχεία 

απαιτούν αναγωγικές συνθήκες με τη φλόγα να παρουσιάζει λευκό φωτεινό πυρήνα. 

Το ύψος του καυστήρα είναι κρίσιμο και ρυθμίζεται ανιχνεύοντας ταυτόχρονα την 

απορρόφηση. Για παράδειγμα αναφέρεται ο προσδιορισμός του ασβεστίου που 

παρουσιάζει ιδιαίτερη ευαισθησία στο ύψος του καυστήρα Δοκιμάζοντας ένα 

πρότυπο διάλυμα προσπαθούμε να πετύχουμε τη μέγιστη απορρόφηση (μεγαλύτερη 

από 0,2) (Gill 1997). 

 

Για τα στοιχεία που χρειάζεται μεγαλύτερη θερμοκρασία φλόγας (Si, Al, Sr, κ.α.) 

χρησιμοποιείται ως οξειδωτικό μέσο το πρωτοξείδιο του αζώτου (Ν2Ο). Με τη χρήση 

μίγματος ακετυλενίου-Ν2Ο χρησιμοποιείται καυστήρας με μικρότερο άνοιγμα 

(50mm) σε σύγκριση με αυτόν που χρησιμοποιείται στο μίγμα του ακετυλενίου-αέρα 

(100mm). Τα παραπάνω συμβαίνουν διότι το μίγμα ακετυλενίου-Ν2Ο παρουσιάζει 

μεγάλη ταχύτητα ανάφλεξης και ο μικρότερος καυστήρας εμποδίζει περιπτώσεις 

ανάφλεξης προς το εσωτερικό του θαλάμου καύσης (flashback) (Gill 1997). 

 

Η υψηλή θερμοκρασία της φλόγας ιδιαίτερα όταν γίνεται χρήση του πρωτοξειδίου 

του αζώτου μπορεί να προκαλεί ιονισμό των ατόμων και τελικά μας οδηγεί σε 

υποεκτίμηση της ποσότητας του στοιχείου που μετράται. Για τον έλεγχο του ιονισμού 

προσθέτουμε τον κατάλληλο ιονιστή (Κ+, Νa+, Cs+ κ.α.). Ο ιονιστής πρέπει να 

επιλέγεται έτσι ώστε να έχει μικρότερο δυναμικό ιονισμού από το στοιχείο προς 

ανάλυση. Επιπλέον τα διαλύματα τα οποία εξετάζονται πρέπει να έχουν τα ίδια 

φυσικά χαρακτηριστικά με τα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν για τη κατασκευή της 

καμπύλης αναφοράς. Τα παραπάνω είναι απαραίτητα ώστε οι αλληλοεπιδράσεις 



άλλων ιόντων να είναι ίδιες και στα προς εξέταση διαλύματα αλλά και στα πρότυπα 

διαλύματα. Ο έλεγχος των αλληλοεπιδράσεων μπορεί να γίνει είτε διαλέγοντας 

πρότυπα που ομοιάζουν στις φυσικές ιδιότητες με το προς εξέταση δείγμα, ή 

αραιώνοντας τα δείγματά μας ή προσθέτοντας άλλα πρότυπα ώστε να πλησιάσουμε 

στις φυσικές ιδιότητες του δείγματος που εξετάζουμε. 
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