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ارزيابي پارامترهای مؤثر بر کاهش انحراف جرم به منظور افزايش صحت در تجزيهی ايزوتوپي
اورانیم به وسیلهی طیفسنجي جرمي زمان پرواز پالسمای جفت شدهی القايي ()ICP-TOF-MS
جواد يزداني* ،1مسعود آقاحسیني ،1محمدرضا رضوانیانزاده ،2رسول سیاری
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چکیده:

صحت اندازهگیری نسبت ایزوتوپی در تمام دستگاههای طیفسنج جرمی پالسمای جفت شدهی القایی به دلیل وجود پدیدهی

انحراف جرم تحت تأثیر قرار میگیرد .انحراف جرم بیانگر اختالف در نسبتسنجی ایزوتوپی اندازهگیری شده با مقدار حقیقی است .در این
پژوهش عالوه بر معرفی کامل این پدیده ،نقاط به وجود آورندهی آن شامل پالسما ،محدودهی پتانسیلهای لنزهای یونی و آشکارساز بررسی شده
است .تأثیر غلظت گونه ی اورانیم ،میدان الکتریکی در پشت مخروط دوم ،تغییرات ولتاژ آشکارساز ،توان مصرف شده در پالسما و سرعت جریان
ورود نمونه بر روی انحراف جرم نشان داده شده است .براساس نتایج و مقادیر بهینهی به دست آمده ،در یک محیط آبی بدون مزاحمت ،کمترین
انحراف جرم (خطای نسبی  )-0/3%برای نسبتسنجی ایزوتوپی عنصر اورانیم با مقدار انحراف معیار نسبی  1/2%در غلظت  0/3 mg/Lهنگامی
حاصل شد که ولتاژ لنزهای یونی  1و  2در دستگاه طیفسنج جرمی زمان پرواز پالسمای جفت شدهی القایی به ترتیب  -700و  -550ولت بود و
دستگاه با پالسمای با توان  1000وات ،نرخ جریان نمونهی  0/78 ml/minو با ولتاژ آشکارسازی  -2450ولت ،تنظیم شده بود.

کلیدواژهها :انحراف جرم ،طیفسنج جرمي ،زمان پرواز ،پالسمای جفت شدهی القايي ،تجزيهی ايزوتوپي

Evaluation of Effective Parameters in Mass Bias for Increase of Accuracy in
Isotopic Analysis of Uranium by ICP-TOF-MS
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Abstract: The accuracy of isotopic compositions measurement is affected by all the ICP-MS
instruments because of the phenomenon known as mass bias, where it is defined as difference between
the measured and true values in an isotopic analysis. This research has introduced mass bias and also
evaluated the effective parameters including concentration of uranium, electrical field behind the second
or skimmer cone, detector voltage, plasma power and nebulizer flow. The least mass bias with a relative
error -0.3% for the isotopic analysis of uranium results in aqueous media without interference of the
matrix with 1.2% RSD of 0.3 mg/L concentration, while the voltages of ion lens 1 and 2 in the ICP-TOFMS were -700V and -550V, respectively. The instrument was set in the plasma power of 1000 watts,
nebulizer flow of 0.78 ml/min, and the detector voltage of -2450V.
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آشکارساز
کاهشدهندهی نوفه

 .1مقدمه
()1

2 1

انحراف جرم از یونهاای شاتا داده شادهی باا جارم متفااوتی

3

هدایت کنندهی محور y
Einzel 2
هدایتکنندهی محور x

مشعل پالسما

ناشی میشود که طبیعتاً دارای انرژی جنبشی متفاوت هم هساتند.
در نتیجه ،دافعهی الکترواستاتیک بین این یونها در ناحیهی پشت

آیینهی یونی مشبک

نمونهبردار
کفگیر

مخروط دوم (کفگیر( )2در شاکل  )1نیاز متغیار اسات کاه تحات

Einzel 1
صفحهی شتا دهی

عدسی یونی 1
عدسی یونی 1

عنوان اثر بار -فضا از آن نام برده میشود [ .]3 ،2 ،1این اثر باعث

(سوراخ مرحلهی سوم)

میشود ایزوتوپهای سنگینترِ بیشتری (نسبت به ایزوتوپهاای

لولهی پرواز

انحرافدهندهی کم
انحرافدهندهی زیاد

صفحهی دف

عدسی یونی 2

استوانهی تعدیلکنندگی

شکل  .1طرحوارهی آرایش پالسما ،لنزهای یونی و آشکارساز در طیفسانج

سبکتر) در محور باریکهی یونیِ شتا گرفته به سمت تجزیهگر

جرمی زمان پرواز پالسمای جفت شدهی القایی محوری.

و آشکارساز ،وجود داشته و باعث خطا در نسبتسنجی ایزوتوپی
شود .مقدار انحراف جرم عالوه بر وابستگی به دستگاهوری ،تااب
جرم مطلق ایزوتوپ مورد نظر ،انرژی جنبشی یاونی آن ،گگاالی

با تغییر بافت نمونه نسبت به استاندارد ،اثر بار -فضاای ایجااد

یونها و میزان دافعهی بین آنها نیز است .باه دلیال ایانکاه جارم

شده در پشت مخروط دوم نمونهگیری ،در ایجااد انحاراف جارم

ایزوتوپ و انرژی جنبشی (صرفنظر از تغییارات بسایار کام آن)

بارزتر میشود .هر گند در نگاه اول این اثر ناگیز است اما خطای

ضمن تجزیه ثابت هستند ،ایجاد انحراف جرم عمدتاً به دلیال اثار

گشمگیری در غلظتهای  10تا  100ppmبه وجود مایآورد .در
()4

بار -فضا است .به این ترتیب ،هر تغییاری کاه ایان اثار را تشادید

این حالت استفاده از شایوهی عنصار جرمای همساایه ()AME

کند میتواند تأثیر زیادی در خطای مرباوط باه انحاراف جارم در

بسیار مفید است [.]4 ،1

تجزیه به وجود آورد .غلظت و بافت نمونه ،میدانهای الکتریکای

کارایی آشکارسازهای شمارگر یون در ضمن تجزیهی نمونه

اعمال شاده باه باریکاهی یاونی در قسامت لنزهاای یاونی ،تاوان

و استاندارد ،میتواند تغییر کناد اماا ایان خطاا نسابت باه ناایقینی

پالسما ،سرعت جریان ورود نمونه ،تغییارات ولتااژ آشکارسااز از

اندازهگیری استاندارد کامالً کمتر است .از طرفای بعضای از ایان

جملهی عاملهای مؤثر بر این پدیده هستند کاه در ایان پاژوهش

آشکارسازها برای سرعتهای شمارش کم ،پاسخ غیرخطی دارند
کااه ایاان خطااا بایااد بااا اسااتفاده از اسااتانداردهای مناسااب در ایاان

مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
()3

محدودهی غلظتی تصحیح شاود .آشکارساازهای شامارگر یاونی

باه طاور آرماانی ،کاارایی عباور یاونهاا در سرتاسار یااک

()5

طیفسنج جرمی مستقل از نسبت جرم به بار آنها است ،ولای در

معمولی و آنهایی که دارای شیوهی دوگانه هستند ،بیشتارین

واق هیچ دستگاهی از این نوع وجود نادارد .یاونهاای باا نسابت

تأثیر بار انحاراف جارم را دارناد کاه البتاه باا جاایگزینای اناواع
()6

جرم به بار متفاوت دارای کارایی عبور متفاوتی هستند .تفاوت در

مرغو دینود اصالح میشاوند [ .]5بارای یاونهاای باا انارژی

کارایی عباور از مجماوع اثارات گنادین قسامت دساتگاه شاامل

یکسان ،آنهایی که جرم سبکتری دارند ،وقتی باه الکتارود اول

بخش یونش (توان پالسما ،بافت ،غلظت و سرعت ورود نموناه)،

این آشکارسازها برخورد میکنند ،الکترونهای ثانویهی بیشتری

لنزهای یونی ،تجزیهگر و آشکارساز به وجود میآید.

نسبت به جرمهای سنگینتر تولیاد مایکنناد کاه پاز از تقویات
توسط بهرهی این آشکارسازها ،باعث ایجاد انحراف جرم زیاادی

در مورد توان پالسما به نظار مایرساد کاه انحاراف جارم در

()7

توانهای پایین پالسما (اصطالحاً پالسمای سارد تقریبااً کامتار از

میشوند .آشکارسازهای فنجان فاارادی از ایان قاعاده مسات نی

 )1000 Wکامالً به بافت و غلظت گونه حساس میشاود ،کاه در

هستند.
()8

آن یونهای تجزیه شونده ساهمی بایشتار از گوناههاای پالساما

در تجزیهگرهای قطبی  ،یونهای سنگینتر زمان بایشتاری

تشکیل میدهند تا زمانی که از پالساماهای دا (باا مقادار بسایار

را برای عبور از میدان اعمال شده به وسیلهی این ناوع تجزیاهگار

زیاد گونهی )Ar+استفاده شود.

صرف میکنند و از اینرو بیشتار تحات تاأثیر پراکنادگی قارار
میگیرند و به جهت کارایی عبور پایینتار ،باعاث انحاراف جارم
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جرمی یونش گرمایی و طیفسنج جرمی پالسمای جفت شادهی

میشاوند .ایان اثار در تجزیاههاای مغناطیسای وجاود نادارد [.]6

()11

برخالف طیفسنج جرمی یونش گرماایی( ،)TIMS( )9انحاراف

القایی میدان قطاعی

جرم در طیفسنج جرمی پالسمای جفت شدهی القایی ،باه دلیال

بین نزدیکی رفتار ترمودینامیکی و سینتیکی گوناهی ماوردنظر باا

ورود مداوم نمونه به پالسما مستقل از زمان است .در دستگاههای

استاندارد داخلی استفاده شده ،حایز اهمیت است .به عناوان م اال

زمان پرواز( )10سرعت (انرژی) باریکهی یونی اولیاه ،تحات تاأثیر

رفتار عنصر  Agدر پالسما کامالً با  Cdمتفااوت اسات [.]11 ،10

پارامترهای مؤثر بر انحراف جرم قرار میگیرد .این در حالی است

به دلیل عدم وجود جفت ایزوتوپ پایدار برای اورانیم و نیز نباود

کااه در آرایااشهااا و طراحاایهااای محااوری ایاان دسااتگاه مقاادار

عنصر جرمی همسایهی مناسب برای اینگوناه ،از روش تجزیاهی

انحراف جرم از لحاظ نظری کمتار اسات گاون بساتههاای یاونی

متناو استاندارد -نمونه استفاده میشود .بارای اساتفاده از روش

خارج شده از لنزهای یاونی هایچ تغییار سارعتی در طاول لولاهی

عنصر جرمی همسایه از رابطههای زیر استفاده میشود

پرواز ،برای رسیدن به آشکارساز ندارناد و کاارایی انتقاال آنهاا

( )SF-ICP-MSنیز کاربرد دارد .در ایان

Kpow  (1  pow)m

بسیار کمتر تحت تأثیر قرار میگیرد [ .]7به هر حال این پدیدههاا

)Kexp  exp (m exp

در مقایسه با اثر بار -فضا ،که پیش از این باه آن اشااره شاد ،اثار

) Klin 1  (m lin

گندانی ندارند.
()2

سه روش تصحیح انحراف جرم ،بسته به نوع هستهی پایدار و
ناپایدار وجود دارد [ .]1در مورد عنصر اورانیم از شیوهی تجزیهی
متناو نمونه -اساتاندارد اساتفاده مایشاود .در ایان روش ،ابتادا

که در آن Δm ،اختالف جرم دو ایزوتوپ و  εتفاوت جرم( )12بر

استاندارد ایزوتوپی مورد تأیید قرار گرفته تجزیه میشود و پز از

واحاااد جااارم بااارای معادلااههاااای ماااذکور اسااات کاااه از روی

دستیابی به درصد انحراف معیاار نسابی ( )RSD%ماورد نظار،

جدولهای موجود به دست میآید .رابطههای انحراف جارم باین

تجزیهی نم ونه انجام شده و در پایان نیز مجدداً استاندارد ماذکور

ایزوتوپها معموالً با تاب های نمایی توضایح داده مایشاوند .هار

تجزیه میشود .میانگین به دسات آماده از دو اساتاندارد محاسابه

گند قانونهای خطی و توانی نیز بعضی مواق برای ایزوتوپهاای

شده و انحراف جرم مشاهده شده ،بر روی نمونه اعمال مایشاود.

با جرمهای سبک مانند  Liو  Bبه کار میروند.

به عبارت دیگر ،نمونه براسااس اساتاندارد ایزوتاوپی ماورد تأییاد

در این پژوهش پارامترهای غلظت مادهی تجزیه شونده ،تأثیر

قرار گرفته بهنجار میشاود .بارای انادازهگیاری نسابت ایزوتاوپی

میدان الکتریکی بر روی باریکهی یونی در ناحیهی پشت مخروط

درست از ضریب تصحیح  Kبه صورت زیر استفاده میشود

دوم ،تغییر ولتاژ آشکارساز ،تغییار تاوان مصارفی پالساما و تغییار

حقیقیR
مشاهده شدهR

()1

سرعت جریان ورود نمونه بر روی میزان و نحوهی تغییر انحاراف
=K

جرم در تجزیهگار ایزوتاوپی عنصار اورانایم ماورد بررسای قارار
گرفته است.

کااه در آن ،حقیقاای Rنساابت ایزوتااوپی اسااتاندارد مااورد تأییااد و
 .2بخش تجربي

مشاهده شده Rنسبت ایزوتوپی اندازهگیری شده است.

 1.2مواد

روش استاندارد خارجی [ ،]9 ،8زمانبار اسات و مایتاوان باه

استاندارد پودر  UO2تأیید شده توسط آژانز باینالمللای انارژی

جای آن از یک استاندارد داخلی ایزوتاوپی کاه باه نموناه اضاافه

اتمی با درصد غنای  3/36±0/008مورد استفاده قرار گرفت.

میشود ،استفاده کرد تا به طور هامزماان انحاراف جارم مشااهده
شده بر روی استاندارد داخلی ،برای گونهی ماوردنظر نیاز اعماال

 2.2دستگاهوری

شود .دقت و صحت روش استفاده از عنصر جرمی همسایه ،منوط

-

به استفاده از یک گونهی ایزوتوپی پایادار و باا جارم نزدیاک باه
جرم گونهی مورد نظر بدون ایجااد مزاحمات اسات .روش اخیار

طیفسنج جرمی پالسمای جفت شدهی القایی زماان پارواز
مدل رونساانز باا سیساتم ورودی شیشاهای معماولی شاامل

برای تجزیاهی هامزماان در اساتفاده از دساتگاههاای طیافسانج
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اتاقااک اس ا ری گرخااه بااادی و مه اااش هااممرکااز ،لولااهی
-

-

تزریق( )13کوارتزی و پمپ پریستالتیک  3کاناله؛

پالسما را یونهای  Ar+تشکیل مایدهاد .ایان تغییار بافات

ظروف شیشهای شستشو داده شده باا نیتریاک اساید گارم و

پالسااما احتماااالً سااهم نساابی دافعااهی الکترواسااتاتیکی بااین

س ز با آ فوق خالص UO2 ،تأیید شاده توساط آژاناز،

یونهای  Ar+با ( 235U+گونهی سبکتر) را نسبت به گوناهی

پز از انحالل در نیتریک اساید گارم و باه حجام رسااندن،

 ،238U+بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد.

توسط دستگاه  ICP-OESدر غلظت  0/3ppmتعیین مقادار
-

در غلظتهاای بسایار پاایین ،ساهم بایشتاری از گوناههاای

شااکل  3تااأثیر نساابت غلظاات نمونااهی مجهااول ب اه نمونااهی

شد.

اسااتاندارد ( )RCرا نشااان ماایدهااد .مالحظااه ماایشااود کااه باارای

کلیااهی اناادازهگیااریهااا یااک ساااعت پااز از پایاادار شاادن

نسبتهای کمتر از  ،6%تغییر مقدار ضریب  ،Kکمتر از  1درصاد

دستگاه در دو نوبت و توسط دو تجزیهگر انجام شد.

است .بنابراین این نکتاه بایاد ماورد توجاه قارار گیارد کاه بارای
اسااتفاده از کاااهش انحااراف جاارم بااه روش تجزیااهی هاامزمااان

 .3بحث و نتايج

استاندارد -نمونه ،هم غلظاتکاردن نموناهی مجهاول و نموناهی

 1.3تأثیر غلظت مادهی تجزيهشونده

استاندارد از قبل باید انجام شود .این پدیده شبیه استفاده از منحنی

شکل  2نتایج بررسی تأثیر تغییر غلظات گوناهی اورانایم بار روی

مقیاسبندی مناسب برای تجزیهی کمّی است.

انحراف جرم در شرایط مشخص شده در جدول  1را نشان میدهاد.

وجود انحراف جرم (انحراف از مقدار  ،)K=1میتواناد باه دلیال

 2.3تأثیر میدان الکتريکي در ناحیهی پشت مخروط دوم

تأثیر عاملهای زیر باشد:

شکل  4نتایج بررسی اثر تغییر ولتاژ لنز یاونی  1را کاه باا قطعاهی

-

دافعهی الکترواستاتیکی به وجاود آماده باین ایزوتاوپهاای
235 + 238 + 235 + 235 +

U - U ، U - U

238 + 238 +

و U - U

مخروط دوم دستگاه در یک پتانسایل قارار دارد (در شاکل  1باه

در پشااات

یکدیگر متصل هستند) ،در شرایط مندرج در جدول  ،2به عنوان

مخااروط دوم دسااتگاه کااه بااه دلیاال تغییاار غلظاات گونااه در

بخش تأثیرگذار بر اثر فضا -بار نشان میدهاد .نتاایج بررسای اثار

پالسما به وجود آمده است؛

تغییر ولتاژ لنز یونی  2به عنوان دومین صفحهی باردار ،در شارایط
مندرج در جدول  3نیز در شکل  5نشان داده شده است.
جدول  .1مشخصات دستگاهی اعمال شده برای بررسی تأثیر غلظت

ولتاژ آشکارساز

توان پالسما

نرخ جریان نمونه

لنز یونی 1

() V

()W

)(ml/min

لنز یونی 2

-2400

1100

0/85

1/17

لنز یونی 1

زمان انتگرالگیری
)(s

-700

20

تعداد اندازهگیری
10

جدول  .2مشخصات دستگاهی اعمال شده برای بررسی تأثیر میدان الکتریکی به لنز یونی 1
ولتاژ آشکارساز

توان پالسما

نرخ جریان نمونه

غلظت گونه

() V

()W

)(ml/min

)(mg/l

-2400

1100

0/85

0/3

لنز یونی 2

زمان انتگرالگیری
)(s

-550

20

تعداد اندازهگیری
10

جدول  .3مشخصات دستگاهی اعمال شده برای بررسی تأثیر میدان الکتریکی به لنز یونی 2
ولتاژ آشکارساز

توان پالسما

نرخ جریان نمونه

غلظت گونه

() V

()W

)(ml/min

)(mg/l

-2400

1100

0/85

0/3

لنز یونی 1

)(s
-700
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زمان انتگرالگیری
20

تعداد اندازهگیری
10

ارزیابی پارامترهای مؤثر بر کاهش انحراف جرم به منظور افزایش . . .
1/7

1/1
0/9
0/7

مشاهده شده  / Rحقیقي K=R

1/3

1
0/995
0/99
0/985
0/98
0/975

0/5
0/55

0/65

0/35

0/45

0/15

0/25

850

0/05

شکل  .2تأثیر غلظت گونهی اورانیم بر روی انحراف جرم.

شکل  .5تأثیر تغییر ولتاژ لنز یونی  2بر انحراف جرم.

1/035

1/025
1/02
1/015
1/01
1/005
1

نفوذ بار و اثرات الکترواستاتیک سبب جدایی باار در باریکاهی

مشاهده شده  / Rحقیقي K=R

1/03

یونی شده و بار خالص آن اساساً م بت میشود .ایان موضاوع باه
این صورت توجیه میشود که جریان پالساما تاا قبال از مخاروط
دوم به دلیل یکسان بودن مقدار عددی گگالی یونهاا و الکتارونهاا

تقریباً خن ی است؛ بنابراین جریان بار خالص بسیار کوگک است.
اما بعد از مخروط دوم و به دلیل عدم وجود جریان پالسما در این

0/995
11/5

9/5

450

0/97

لنز يوني )-V( 2

غلظت )(ppm

7/5

750

650

550

350

مشاهده شده  / Rحقیقي K=R

1/5

1/005

3/5

5/5

1/5

ناحیه (به دلیل قطر بسیار کوگک این مخروط و تبعیات از قاانون

(غلظت نمونهی استاندارد) ( /غلظت نمونهی مجهول)=RC

گراهام) ،الکترونها به دلیل داشتن جرم کم و انرژی گرمایی زیاد

شکل  .3تأثیر نسبت غلظت نمونهی مجهول به نمونهی استاندارد بر انحراف جرم.

که منجر به تحرک بیشتر آنهاا نسابت باه یاونهاا مایشاود ،از
باریکهی یونی به بیرون نفوذ کرده و باعث به وجاود آمادن یاک

1/04

1
0/98
0/96
0/94

مشاهده شده  / Rحقیقي K=R

1/02

پوشش الکترونی در پشت مخروط دوم و خارج از باریکهی یونی
میشود .این ،خود باعث نفوذ مجدد یونهای م بت به ایان ناحیاه
میشود تا شرط خن ی بودن پایدار بماند ولای ایان نفاوذ باه دلیال
تفاوت جرم یونها با جرم الکترونهاا باا تاأخیر هماراه اسات کاه
باعث میشود بار خالص باریکهی یونی روی محور جریان اساسااً

0/92
700

900

م بت شود .این میدان الکتریکی شعاعی به وجود آمده (باه دلیال

300

500

لنز يوني )-V( 1

ناهمترازی بارهای منفی و م بت در محور جریاان) ،هنگاامی کاه

1/02

1
0/99
0/98
0/97
0/96
0/95

مشاهده شده  / Rحقیقي K=R

1/01

در معاارم میاادان الکتریکاای خااارجی (ولتاااژ لنزهااای یااونی و
مشخصاً  1و  )2قارار مایگیارد ،دگاار یاک انبسااط یاا واگرایای
شعاعی بیشتر میشود.
یونهای با جرم متفاوت (در اینجا U

800

700

600

و  ) Uکاه طبیعتااً

دارای انرژی جنبشی اولیهی متفاوت حاصال از پدیادهی انبسااط
فراصااوتی( ]4 ،3[ )14هسااتند ،در ایاان میاادان شااعاعی باه صااورت

0/94
500

235

238

400

لنز يوني )-V( 1

جزیی از یکدیگر جدا میشوند و اصل همترازی هنگام ورود به

شکل  .4تأثیر تغییر ولتاژ لنز یونی  1بر انحراف جرم در روز اول و دوم

تجزیهگر در طیفسنج جرمی پالسمای جفت شدهی القایی نقض

(محدودهی گستردهتر).

شده و تفاوت جرم به وجود میآید که بخشی از انحراف جرم را
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تحت عنوان اثر فضا -بار شامل میشاود .شاکلهاای  4و  5تاأثیر

1/02

تغییر ولتاژ لنزهای یونی  1و  2بر روی میادان الکتریکای شاعاعی
به دست آمده خارج از موضوع این پژوهش است.

0/98

0/96

 3.3تأثیر ولتاژ آشکارسازی

شااکل  6نشاااندهناادهی وابسااتگی انحااراف جاارم بااه تغییاار ولتاااژ

مشاهده شده  / Rحقیقي K=R

ایجاد شده در پشت مخروط دوم را نشان میدهد .تفسیر شاکلهاای

1

0/94

آشکارسازی است.
0/92

در ولتاژهای پایین آشکارسازی ،احتماالً به دلیل عادم وجاود
نیروی الکترواساتاتیک کاافی بارای جاذ

2/8

2/4

2/6

2/2

1/8

2
3

ولتاژ آشکارسازی ()-10 V

و هادایت یاونهاای

م باات ،عااالوه باار از دساات رفااتن دقاات (افاازایش  RSD%در

شکل  .6تأثیر تغییر ولتاژ آشکارسازی بر روی انحراف جرم.

اندازهگیری نسبتسنجی نشان داده شده در جدول  ،)4ایزوتاوپ
سبکتر بیشتر تحت تأثیر مسایر  180درجاهای تجزیاهگار زماان

جدول  .4وابستگی دقت به ولتاژ آشکارسازی برای تعداد  10اندازهگیری.

پرواز قرار میگیرد (شکل  )1و کمتر به آشکارساز میرسد و در

ولتاژ آشکارساز ()V

RSD%

نهایت سبب میشود مقدار  Kکمتار از یاک شاود .در ولتاژهاای

-1900

8/3

باااالتر ،ایاان عاماال دیگاار مااؤثر نیساات و ویژگاای دیگااری از

-2000

8/1

آشکارسااازهای شاامارش یااون نمایااان ماایشااود و آن افاازایش

-2100

5/3

-2200

4/2

-2300

1/8

-2400

1/6

-2500

1/5

-2600

1/6

-2700

1/4

حساسیت به گونهی سبکتر است که باعث ایجاد الکتارونهاای
ثانویااهی باایشتااری باار روی دینودهااای ایاان نااوع آشکارسااازها
میشود [ ]10که طبیعتاً باعث میشود مقدار  Kاز یک فراتر رود.
 4.3تأثیر توان پالسما

شکل  7رابطه بین توان پالسما و انحراف جرم را نشاان مایدهاد.
 Ar+نسبت به یونهای نموناه ،محایطهاای متفااوتی را باه وجاود

1/07

میآورند که خود باعث ایجاد انحراف جرم در قسمت پالسامای

1/06

دستگاه طیفسنج جرمی پالسمای جفت شدهی القایی مایشاود.

1/05

پالسمای سرد (توان کمتر از  )1000 Wبه دلیل داشتن سهم بیشتار

1/04

یونهای مادهی تجزیه شونده (که راحتتار از اتامهاای پایادار Ar

یونیده میشوند) نسبت به  ،Ar+دارای انحاراف جارم متفااوتی از

1/03

پالسمای گرم (تاوانهاای بااالتر) اسات .بناابراین انتظاار مایرود

1/02
1/01

منحنی با افزایش یا کااهش تاوان پالساما ،در یاک جهات دارای

1

شیب باشد اما آنگه در شکل مشاهده میشود این توضایحات را

1550

1450

1350

1250

1150

1050

950

توان پالسما ()W

توجیه نمیکند.

شکل  .7رابطه بین توان پالسما و انحراف جرم.

73

850

مشاهده شده  / Rحقیقي K=R

احتماالً پالسماهای سرد و دا به دلیل تولید مقدار متفاوت یونهاای

1/08

ارزیابی پارامترهای مؤثر بر کاهش انحراف جرم به منظور افزایش . . .

 5.3تأثیر نرخ جريان ورود نمونه

براساس نتایج و مقادیر بهینهی به دست آمده ،در یک محایط

شکل  8اختالف در انحراف جرم مبتنی بر اختالل به وجود آماده

آبی بدون مزاحمت ،کمترین انحراف جرم (خطای نسبی )-0/3%

در محیط پالسما باه سابب ورود مقاادیر متفااوت نموناه را نشاان

برای نسبتسنجی ایزوتوپی عنصر اورانیم با مقدار انحاراف معیاار

میدهد .آنگه در این بین حایز اهمیت است ناپایاداری خاوانش

نسبی  1/2%در غلظات  0/3 mg/Lهنگاامی حاصال مایشاود کاه

(افزایش  )RSD%به مدت گند دقیقه در بعد از تغییر این پاارامتر

ولتاااژ لنزهااای یااونی  1و  2در یااک دسااتگاه طیاافساانج جرماای

است که باید مدنظر قرار گیارد .الزم باه ذکار اسات کاه الگاوی

زمان پرواز پالسمای جفات شادهی القاایی ،باه ترتیاب -700 ،و

شدت قلهی  238Uبرحسب سرعت جریان ورود نموناه نیاز مشاابه

 -550ولت بوده و دساتگاه باا پالساما باه تاوان  1000وات ،نارخ

این شکل بوده و بیانگر آن است که با افزایش بیش از حد ورود

جریااااان نمونااااهی  0/78 ml/minو بااااا ولتاااااژ آشکارسااااازی

نمونه ،دماای پالساما کام شاده و کااهش یاونش و باه دنباال آن

 -2470ولت ،تنظیم شده باشد.

کاهش شدت گونهی مورد نظر انجام میشود .کاهش شدت قلاه
میتواند با افزایش توان پالسما جبران شود.

پينوشتها
1. Mass Bias
2. Skimmer Cone
3. Transmittance Efficiency
4. Adjacent Mass Element
5. Dual Mode
6. Dynode
7. Faraday Cup
8. Quadrupole
9. Thermal Ionization MS
10. Time of Flight
11. Sector Field ICP-MS
12. Mass Discrimination
13. Injector
14. Supersonic Expansion

 .4نتیجهگیری
برای جلوگیری از بروز خطای اندازهگیری در نسابت ایزوتاوپی،
کاهش و جبران انحراف جارم ضاروری اسات .اساتفاده از روش
تجزیهی پی در پی استاندارد و نمونه و میانگینگیری از نتاایج باه
همراه بهینهسازی عاملهای مؤثر بر این اثر ،حایز اهمیت است.
عاملهایی مانند غلظت مادهی تجزیه شونده ،تاوان پالساما و
نرخ ورود نمونه که شرایط پالسما را تحت تأثیر قارار مایدهناد،
همراه باا عامالهاای ماؤثر بار مسایر باریکاهی یاونی مانناد ولتااژ
آشکارساز و ولتاژهای اعماال شاده باه لنزهاای یاونی از جملاهی
مهمترین پارامترها برای بهینهسازی به شمار میروند.
الزم به ذکر است که نتایج باه دسات آماده در ایان پاژوهش
میتواند با تغییر سختافزار دستگاهها مانند نوع تجزیاهگار ،زاویاهی

بین پالسما و آشکارساز ،تعداد لنزهای یونی و ابعاد آنهاا تحات
تأثیر قرار گیرد اما آنگه مهم است درک دقیاق انحاراف جارم و
توانایی بهینه کاردن آن براسااس ساختافازار دساتگاه و شارایط
محلول نمونه است.
1/05

0/95
0/9
0/85

مشاهده شده  / Rحقیقي K=R

1

0/8
1/4

1/3

1/2

1/1

1

0/9

0/8

0/7

0/6

نرخ جريان نمونه ()ml/min

شکل  .8تغییر انحراف جرم با نرخ جریان ورود نمونه.
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