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تجسیه و تحلیل گازهای آلی با استفاده از روش طیف سنجی فروضکست القاییذه
)LIBS( لیسری
 فاطوِ سضائی ٍ سیذ حسي تَسلی،ّادی ًَرسی
 پظٍّطکذُ لیضس ٍ پالسوا- داًطگاُ ضْیذ تْطتی-تْشاى
ُ اسائِ ضذLIBS  سیکلَّگضاى ٍ ًًَاى تا استفادُ اص سٍش، هتاًَل، اتاًَل، ًتایح حاغل اص تدضیِ ٍ تحلیل گاصّای آلی استَى، دس ایي تحمیك- ُچکیذ
، تش گاص ٍالع دس یک هحفظِ ضیطِای حاٍی گاص آلی ٍ َّا دس فطاس یک اتوسفش،9601 nm  دس طَل هَجNd:YAG Q  تا توشکض لیضس سَئیچ.است
 هَسدآًالیض9 μs  تا تاخیش صهاًی،ICCD  سپس طیف گسیل ضذُ اص پالسوا تا استفادُ اص سٍش تفکیک صهاًی دس دٍستیي.پالسوای تاتطی ایداد هیگشدد
. تشای ًوًَِّای آلی هَسد تشسسی لشاس گشفتِ است، اثش احتشاق ٍ فطاس تخاس تش طیف حاغل اص پالسوای الماییذُ لیضسی، دس ایي پظٍّص.لشاس هیگیشد
.طیف سٌدی فشٍضکست المایی لیضسی

، پالسوا، گاص آلی-ُکلیذ ٍاط

Analysis of organic gases by laser induced breakdown spectroscopy (LIBS)
technique
Hadi Nozari, Fatemeh Rezaie and Sayyed Hassan Tavassoli
Tehran- Shahid Beheshti University- Laser Research Institute
Abstract- In this research the results of the analysis of organic gases of acetone, ethanol, methanol, cyclohexane and nonane
by using LIBS technique are presented. By focusing a Q-switched Nd:YAG laser at wavelength of 1064 nm on gas inside of
a glass chamber containing organic gas and air at atmospheric pressure, plasma radiation is generated. Then, the spectrum of
the plasma radiation is analyized by time resolved method in ICCD camera with a delay time of 1 μs. In this paper, the effects
ignition and vapor pressure on the spectrum obtained from laser induced plasma of organic gases has been studied.
Keywords: Organic gas, Plasma, Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS).
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 8تا  96تْوي  ،9۱12داًطگاُ غٌعتی ضیشاص
ضکل  :9چیذهاى آصهایص.

 -1مقذمه
طیفسٌدی فشٍضکست الماییذُ لیضسی ) ،(LIBSیک سٍش طیفسٌدی گسیل
اتوی هیتاضذ کِ تا استفادُ اص پالسوای تَلیذ ضذُ تَسط لیضس ،خوعآٍسی ٍ تحلیل
طیفی ًَس پالسوا تِ تدضیِ ٍ تحلیل کوی ٍ کیفی عٌاغش هَخَد دس ًوًَِ هیپشداصد
[ .]9یکی اص کاستشدّای دسخَستَخِ تکٌیک فشٍضکست الماییذُ لیضسی دس ًوًَِّای
گاصی ،استفادُ اص ایي سٍش دس احتشاق ٍ تدضیِ ٍ تحلیل ًوًَِّای آلی تٍِیظُ
ّیذسٍکشتيّا هیتاضذ .کاستشدّای گًَاگًَی اص  ،LIBSتشای تدضیِ ٍ تحلیل احتشاق،
ضاهل ضٌاسایی خشٍخی گاصّای غٌعتی ،تعییي ًسثت تعادل سَخت دس گاصّا ٍ
ضعلِ [ ٍ ]۱ٍ2اًذاصُ گیشی تشکیة ّیذسٍکشتيّا [ ]1گضاسش ضذُ است .تشای ًوًَِ
فشیَلی ٍ تاکلی [ ،]1اص طیفسٌدی فشٍضکست الماییذُ لیضسی ،خْت اًذاصُگیشی
هستمین گًَِّای اتوی اص طیف گستشدُای اص ًسثتّای هخلَط ٍ CH4 ،C3H8
 CO2دس َّا استفادُ کشدُاًذّ .وچٌیي اص ًسثت اتوی) (C/N+Oتشای تعییي کوی
ًسثت هخلَطی اص  C3H8دس َّا استفادُ ضذُ است .عالٍُتشایي ،سیستن خشلِصًی
لیضسی ،تِعٌَاى یک هٌثع احتشاق خْت استفادُ دس هَتَسّای دسٍى سَص پیطٌْاد
ضذُ است .تٌاتشایي ،یک سیستن لیضسی هیتَاًذ تِطَس ّوضهاى تشای احتشاق ٍ تدضیِ
ٍ تحلیل سَخت ،هَسد استفادُ لشاس گیشد .دس ایي تحمیك تا تَخِ تِ کاستشدّای رکش
ضذُ دس هَاسد فَق ،تِ تدضیِ ٍ تحلیل گاصّای آلی تَسط  LIBSپشداختِ هیضَد.
ّوچٌیي دس هَسد تشخی اص عَاهلی کِ تش سٍی طیف حاغل اص طیفسٌدی
فشٍضکست الماییذُ لیضسی گاصّای آلی اثش گزاس هیتاضٌذ ،تحث هیضَدً .وًَِّایی
هَسدآًالیض دس ایي تحمیك ،استَى ،اتاًَل ،هتاًَل ،سیکلَّگضاى ٍ ًًَاى تِتشتیة تا
فشهَلّای ضیویایی  C9H20 ٍ C6H12 ،CH4O ،C2H6O ،C3H6Oهیتاضٌذ کِ

 -3نتایج
دس ایي تحمیك خْت همایسِ طیف حاغل اص ًوًَِّای هختلف ٍ ّوچٌیي خلَگیشی
اص تغییشات طیفی حاغل اص ًَساًات اًشطی ٍ هذ لیضس ،تدای ضذت هطلك اص ضذتّای
ًسثی استفادُ ضذُ است .تذیي هٌظَس ٍ تدْت ایٌکِ ًیتشٍطى عٌػش غالة دس َّا هی-
تاضذ ٍ تشای تواهی ًوًَِّا ثاتت است ،تواهی پیکّای طیفی تِ خط ًیتشٍطى nm
 410.8۱تمسین ضذُاًذ .ضکل ً 2وًَِای اص طیف ثثت ضذُ اص تخاس استَى هَخَد دس
َّا هیتاضذ .دس ایي ضکل ،خطَط طیفی اتوی کشتي ّ ،218 nmیذسٍطى ،050 nm
سِگاًِ ًیتشٍطى دس طَلهَجّای nm ،412.۱0nm
اکسیظى  ٍ 444.1nmخطَط 
 410.8۱ nm ٍ 411.2۱هالحظِ هیضًَذ.

ّوگی تشکیثات آلی ّستٌذ.

 -2روش انجام آزمایص
چیذهاى آصهایص دس ضکل  9اسائِ ضذُ است .سٍال اًدام آصهایص تذیي طشیك است کِ
اتتذا همذاسی اص ًوًَِ هَسد ًظش کِ دس اتتذا تػَست هایع هیتاضذ سا دس هحل ٍسٍد ًوًَِ
کِ تا هحفظِ گاص دس استثاط است سیختِ ٍ دسب آى سا هسذٍد هیًوایین .پس اص گزضت
چٌذ ساعت ،تا تَخِ تِ فطاس تخاس ًوًَِّا همذاسی یا توام هایع سیختِ ضذُ تثذیل تِ
تخاس هیضَد .سپس استثاط تیي هحفظِ گاص کِ اکٌَى حاٍی هادُ هَسد ًظش تِّوشاُ َّا
دس فطاس اتوسفش است سا تا تمیِ ًوًَِ کِ هوکي است تثخیش ًطذُ تاضذ ،لطع هیضَد.
دس اداهِ الذام تِ سٍضي ًوَدى لیضس ٍ ثثت طیفّای حاغل هیضَد.

ضکل ً : :2وًَِای اص طیف گشفتِ ضذُ اص استَى

 -1-3اثر فطار بخار نمونه بر روی طیف
یتَاًذ تا
تطَسکلی تاتص طیفی ًاضی اص پالسوای یک ّذف گاصی دس تکٌیک LIBSه 
هعادلِ صیش تمشیة صدُ ضَد:
()9
دس ایي ساتطِ ne ،چگالی تعذاد الکتشٍى ٍ  naچگالی تعذاد سایش گًَِّای هَخَد دس
یسسذ کِ ضذت
پالسوا هیتاضٌذّ .واًطَس کِ دس ایي هعادلِ هالحظِ هیگشدد ،تٌظش ه 
یک خط اتوی فمط تِ تعذاد اتنّای هَخَد دس پالسوا ٍ دس ًتیدِ تِ غلظت رسات
تستگی داسد ٍ سایش پاساهتشّا هطاتِ هیتاضٌذ .هعادلِ حالت تشای یک گاص کاهل تػَست
صیش هیتاضذ:
()2
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ّواىطَس کِ دس ضکل  9هالحظِ هیگشدد اص یک لیضس سَئیچ  Nd:YAG Qتا طَل

هَج  ،9601nmفشکاًس  ٍ 96Hzاًشطیّای تاالتش اص  16mJتشای ایداد پالسوا دس گاص
استفادُ ضذُ است .سپس تاتصّای پالسوا تَسط سیستن اپتیکی خوعآٍسی ضذُ ٍ
توٌظَس تفکیک طَلهَخی تَسط یک فیثش ًَسی تِ طیفسٌح فشستادُ هیضَد.
هیضَد تا پس
ّوچٌیي لسوتی اص پالس لیضس تَسط یک ضکافٌذُ تِ فَتَدیَد اسسال 
اص  9μsاص تشخَسد پالس لیضس تِ ًوًَِ ،دٍستیي  ICCDخْت ثثت تاتص پالسوا سٍضي
گشدد.

98.4511

4

همذاس رسات گاص تش حسة هَل R ،ثاتت گاص تش حسة ) T ٍ (m3.Pa.k -1.mol-1دها
تشحسة کلَیي هیتاضٌذ .تا تَخِ تِ ساتطِ ( ،)2تعذاد رسات گاص هَخَد دس یک حدن ٍ
دهای هطخع ،تا فطاس گاص هتٌاسة هیتاضذّ .وچٌیي تعذاد رسات یک گًَِ خاظ دس
یک ًوًَِ تخػَظ ،ثاتت هیتاضذ .تعٌَاى هثال تِ اصای یک هَل استَى ) ،(C3H6Oسِ
هَل کشتي ،ضص هَل ّیذسٍطى ٍ یک هَل اکسیظى ٍخَد داسد .تٌاتشایي تعذاد رسات
یک گًَِ خاظ  ،naتا حاغلضشب فطاس خضئی ًوًَِ دس تعذاد هَلّای گًَِ تِاصای
یک هَل اص آى هَلکَل هتٌاسة است:

CH O

کِ دس ایي ساتطِ P ،فطاس تش حسة پاسکال ) V ،(Paحدن تش حسة هتشهکعة )n ،(m3

45.6940

98.4511

1

9

هتاًَل

تیستویي کٌفشاًس اپتیک ٍ فَتًَیک ایشاى تِ ّوشاُ ضطویي کٌفشاًس هٌْذسی ٍ فٌاٍسی فَتًَیک ایشاى

* تعذاد هَلّای کشتي دس هَلکَل ** .تعذاد هَلّای ّیذسٍطى دس هَلکَل.

ضکل  :۱طیف ًسثی کشتي تا طَلهَج هشکضی  218 nmحاغل اص استَى،
اتاًَل ٍ هتاًَل.

دس ایي ساتطِ  Piفطاس خضئی ًوًَِ دس حدن هَسد ًظش ٍ  nbتعذاد هَلّای گًَِ هَسد ًظش
دس یک هَلکَل هیتاضٌذ .دس ًتیدِ تا تَخِ تِ سٍاتط ( ،)۱( ٍ )9ضذت گسیل تاتص
خَدتخَدی اص یک گًَِ تا حاغلضشب فطاس خضئی ًوًَِ دس تعذاد هَلّای آى تِ اصای
یک هَل اص هَلکَل ًوًَِ هتٌاسة است:
()1
دس ایي لسوت تِ تشسسی طیف کشتي ٍ ّیذسٍطى ًوًَِّای استَى ،اتاًَل ٍ هتاًَل ٍ
همایسِ تیي آًْا پشداختِ هیضَد .اًشطی لیضس تشای ّش سِ ًوًَِ حذٍد  ،906mJصهاى
تاخیش  ،9 μsپٌْای دسیچِ دٍستیي  96 μsهیتاضذ .دس خذٍل  9تا تَخِ تِ ساتطِ (،)1
حاغلضشب فطاس تخاس ًوًَِ هَسد ًظش دس تعذاد هَلّای کشتي ٍ ّیذسٍطى اسائِ ضذُ
است .دس اداهِ تا تَخِ تِ دادُّای خذٍل  9ساتطِ تیي فطاس تخاس ٍ طیف حاغل اص
ً LIBSوًَِّای هختلف تشسسی ضذُ است .تا تَخِ تِ طیف کشتي دس طَلهَج
 218nmتشای کلیِ ًوًَِّای هَخَد دس ضکل  ،۱هطاّذُ هیضَد کِ دس ًوًَِّای
اتاًَل ٍ هتاًَل کِ ضذتّای ًسثی تمشیثا یکساًی داسًذ ،همادیش  P×nCآًْا ًیض دس خذٍل
 9تِ ّن ًضدیک هیتاضٌذ .ایي اثش دس طیف ّیذسٍطى تا طَلهَج هشکضی ً 050 nmیض
هطاّذُ هیضَد .تذیي غَست کِ دس ضکل  1ضذت ًسثی طیف ّیذسٍطى هتاًَل
 9.5تشاتش طیف ّیذسٍطى اتاًَل استّ .وچٌیي همذاس  P×nHدس خذٍل  9تشای اتاًَل
 9.12هیتاضذ کِ تشاتش تا همذاس  P×nHتشای هتاًَل هیتاضذ.

ضکل  :1طیف ًسثی ّیذسٍطى تا طَلهَج هشکضی  050 nmحاغل اص استَى،
اتاًَل ٍ هتاًَل.

اها ّواىگًَِ کِ هالحظِ هیگشدد ایي اثش تشای استَى هطاّذُ ًویضَد ،تِ گًَِای کِ
اگش ّویي همایسِ سا تیي ضذت طیف کشتي استَى ٍ اتاًَل اًدام دّین ،تا تَخِ تِ ایٌکِ
دس خذٍل همذاس  P×nCتشای استَى حذٍد  5.4تشاتش اتاًَل است ،ضذت ًسثی طیف
کشتي استَى ًسثت تِ اتاًَل دس ضکل  ۱تٌْا حذٍد  9.4تشاتش هیتاضذ .تا تَخِ تِ
هحاسثات استَکیَهتشی ،همذاس هَسد ًیاص استَى تشای ایٌکِ فطاس گاص استَى دسٍى
هحفظِ تِ فطاس تخاس استَى تشسذ تشاتش  48.5 μlitاست ،دس غَستی کِ همذاس استَى
استفادُ ضذُ دس ایي آصهایص  16 μlitتَدُ است ،پس تٌاتشایي فطاس استَى داخل
هحفظِ کوتش اص فطاس تخاس آى تَدُ است ٍ تِ ّویي دلیل است کِ ًسثت طیف ضذت
ًسثی ایي ًوًَِ تا دٍ ًوًَِ دیگش ّنخَاًی ًذاسد.

خذٍل  :9حاغلضشب فطاس تخاس دس تعذاد هَلّای کشتي ٍ ّیذسٍطى.

P×nH

P×nC

 nHدس هَلکَل

**

 nCدس هَلکَل

*

 P ۱۱.۱942 8.481۱8فطاس تخاس) (kPaدس

6

2

6

3

CHO
CHO

اتاًَل

استَى

52.4۱0۱

94.5488

0

2

تا تَخِ تِایٌکِ دس ایي پشٍطُ تشای ّش یک اص ًوًَِّا ،هحفظِ گاص کاهال تستِ تَد ٍ ّیچ
خشیاى گاصی تیي هحفظِ ٍ هحیط پیشاهًَی تشلشاس ًثَد ،اًتظاس هیسفت کِ ًسثت طیفی
عٌاغش تشای ّش یک اص ًوًَِّا تمشیثا ثاتت تاضذ .ایي ًسثت طیفی تشای  966طیف
کشتي ثثت ضذُ تا اًشطی پالس حذٍد  ٍ 906 mJصهاى تاخیش  ،9μsپٌْای دسیچِ دٍستیي
ّواىگًَِ
هیتاضذ .
 ،5 μsهشتَط تِ ًوًَِّای سیکلَّگضاى ٍ ًًَاى هطاتك تا ضکل  5
کِ اًتظاس هیسفت ایي ًسثت طیفی کشتي تشای تواهی ًوًَِّا تمشیثا ثاتت هیتاضذ.

ًام ًوًَِ

911.16۱

11.1590

0

۱

24°
فشهَل ضیویایی

C

 -2-3اثر احتراق روی طیف

18۱
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 8تا  96تْوي  ،9۱12داًطگاُ غٌعتی ضیشاص
ضکل  :4تَلیذ همذاسی  NO2تَسط پالسّای لیضس .الف) لثل اص اًدام آصهایص،
ب) تعذ اص اًدام آصهایص.

ضکل ً :5سثت طیفی پیک کشتي دس طَلهَج  218 nmتِ پیک ًیتشٍطى دس
طَلهَج  410.8۱ nmتشای سیکلَّگضاى ٍ ًًَاى.

ّوچٌیي صهاى خوع آٍسی تاتص ّش طیف  ٍ 96 sفشکاًس لیضس
ّ 96شتض است ،پس ّش ضواسُ طیف آٍسدُ ضذُ دس ضکل 0 ٍ 5
تمشیثا حاغل  966پالس هتَالی لیضس هیتاضذ .افضایص طیف کشتي
ًسثت تِ ًیتشٍطى دس ضکل  5تِ علت کاّص خضئی ًیتشٍطى دس
هحیط گاصی هحفظِ ،تِ ٍاسطِ همذاسی دی اکسیذ ًیتشٍطى کِ
یک تخاس تمشیثا ًاسًدی سًگ است دس ایي ضشایط اص ٍاکٌص
اکسیظى ٍ ًیتشٍطى هَخَد دس هحیط هحفظِ آصهایص تَلیذ ضذُ ٍ
تِ دیَاسُ ضیطِای هحفظِ چسثیذُ است (ضکل .)4اها تشخالف
اًتظاس ّواىگًَِ کِ دس ضکل  0هطاّذُ هیضَد ،طیف ًسثی
ّیذسٍطى تشای ّش ًوًَِ تا افضایص تعذاد طیفّای ثثت ضذُ
کاّص هییاتذ .تٌاتشایي تِ ًَعی اص هیضاى ّیذسٍطى هَخَد دس
هحفظِ کن هیضَد کِ ایي کاّص لاتلتَخِ هیتَاًذ تِ فشآیٌذ
ّواىگًَِ کِ لثال ًیض گفتِ ضذ ،لیضس

احتشاق هشتَط تاضذ.
هیتَاًذ یک هٌثع احتشاق تشای هَاد لاتل اضتعال تاضذ ،دس ًتیدِ
هیتَاًذ هَخة اًدام ٍاکٌص احتشاق دس هخلَط تشکیثات آلی ٍ
َّا گشدد.

 -4نتیجهگیری
دس طیف سٌدی فشٍضکست المایی لیضسی گاصّای آلی ،تایذ تِ ٍاکٌصّای ضیویایی
کِ هوکي است طی ایداد پالسوا دسٍى گاص اًدام ضًَذ ٍ ،سٍی طیف حاغل تاثیش
تگزاسًذ ،تَخِ ًوَد .طیف  ،LIBSتخاسات آلی دس َّا تا فطاس تخاس آًْا هتٌاسة است ٍ
دس سٌدص هیضاى تخاسات آلی دس َّا تایذ تِ ایي ًکتِ تَخِ ًوَد کِ اگش طیف عٌاغش
ایي تخاسات تا فطاس تخاس آًْا هتٌاسة ًثَد ،هیتَاى گفت کِ فطاس گاص هادُ آلی هَسد
ًظش کوتش اص فطاس تخاسش هیتاضذّ .وچٌیي تا تَخِ تِ ًتایح تذست آهذُ ،هیتَاى
گفت کِ دس طیف سٌدی فشٍضکست الماییذُ لیضسی گاصّای آلی تایستی
ٍاکٌصّای ضیویایی هوکي دس طی ایداد پالسوا دسٍى گاص کِ تش سٍی طیف
حاغل اص  LIBSاثش هیگزاسًذ سا هَسدتَخِ لشاس دادّ .وچٌیي طیف  LIBSتخاسات
آلی دس َّا تا فطاس تخاس آًْا هتٌاسة هیتاضذ.
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ضکل ً :0سثت طیفی پیک ّیذسٍطى دس طَلهَج  050 nmتِ پیک ًیتشٍطى دس
طَلهَج  410.8۱ nmتشای سیکلَّگضاى ٍ ًًَاى.
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اص احتشاق هخلَط گاصّای آلی ٍ َّای دسٍى هحفظِ ،گاص دی
اکسیذ کشتي ٍ تخاس آب تَلیذ هیضَد .دیَاسُ ضیطِای هحفظِ گاص
کِ تا هحیط پیشاهَى دس استثاط استً ،سثت تِ گاص دسٍى هحفظِ
کِ هذام تَسط پالسّای هتَالی لیضس گشم هیضَد ،سشدتش است.
تٌاتشایي تخاس آب تَلیذ ضذُ دس طی ایي فشایٌذ احتشاق تا تشخَسد
تِ دیَاسُ ضیطِای سشد ضذُ ٍ اص حالت تخاس خاسج هیضَد ٍ
تثذیل تِ هایع هیگشدد .تذیي علت ،طیف ًسثی ّیذسٍطى کاّص
هییاتذ . .تا تَخِ تِ سٍاتط استَکیَهتشی دس فشایٌذ احتشاق تِ اصای
ّش هَل سیکلَّگضاى ٍ ًًَاى ،تِ تشتیة  96 ٍ 0هَل آب تَلیذ
هیضَد پس تایذ کاّص طیف ًسثی ّیذسٍطى تشای ًًَاى تیطتش

اص سیکلَّگضاى تاضذ ،اها چَى کِ دس دهای  24 °Cفطاس تخاس
سیکلَّگضاى ٍ ًًَاى تِ تشتیة تشاتش تا 6.51 ٍ 91.2۱ kPa
هیتاضٌذ ،هیضاى سیکلَّگضاى ،دس هحفظِ خیلی تیطتش اص ًًَاى

است ،تٌاتشایي تشای سیکلَّگضاى همذاس تیطتشی تخاس آب طی
پالسّای هتَالی لیضس تَلیذ هیضَد.

