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Streszczenie
Celem pracy jest podanie sposobu określenia opty-

malnych warunków pracy detektora wychwytu elektronów
celem uzyskania największej czułości detekcji i wysokiej
wykrywalności. Przedstawiono opis zjawisk fizycznych wy-
stępujących podczas pracy detektora z uwzględnieniem ko-
relacji energii elektronów swobodnych produkowanych w
gazie nośnym z energiami rezonansowymi wychwytu elektro-
nów analizowanych związków* Przedstawiono w sposób jako-
ściowy wpływ składu gazu nośnego i sposobu zasilania de-
tektora na energię elektronów» Zależność wykrywalności
detektora od systemu zasilania i rodzaju gazu nośnego
zilustrowano na przykładach charakterystyk detektora
wychwytu elektronów, model DHW-JOO. Podano szereg prak-
tycznych uwag dotyczących stosowania detektora wychwytu
elektronów w praktyce analitycznej.

•Sumaary

A method of determination of the optimal work con-
ditions for the electron capture detector is presented
in the paper. Physical phenomena which occur in the
detector* as well as the energetic dependence of the elec-
tron attachment process are taken into consideration.
The influence of the kind of carrier gas, temperature,
and the parameters of the supplied voltage in both direct
and pulse methods on average values of electron energy
is described. Dependence of the sensitivity of the elec-
tron capture detector on the carrier gas and the polariz-
ing voltage is illustrated for the Model DNW-3OO electron
capture detector produced in Poland.

Practical indications for selecting optimal condi-
tions of electron capture detector operation are given
at the end of the paper. .A ̂



Резюме.

Задачей настоящей стати является обработка методы
определения оптимальных условии работы детектора типа
захвата электронов с целью получения самой большой
чувствительности.

Представляется описание физических явлении существу-
ющих в режиме нормальной работы детектора с учётом кор-
реллации энергии свободных электронов выработываных в
носительном газе с резонансными энергиями захвата элек-
тронов анализированными газами. Качественно представлено
влияние состава носительного газа и способа питания де-
тектора на значение энергии электронов.

Пользуюсь характеристиками детектора захвата элек-
тронов - Модель ДНВ-300 проиллюстрировано зависимость
детектора от системы питания и носительного газа.

Дан тоже ряд практических замечаний касающихся при-
мерения детектора захвата электронов в аналитической .
практике.



Wstęp.

Spośród wielu współczesnych metod analitycznych,

technika chromatografii gazowej, a w niej selektywne

metody detekcji, przyczyniły się w sposób zasadniczy do

ujawnienia istniejącego poziomu skażenia środowiska bio-

logicznego człowieka. Podstawową aparaturą pozwalającą

na śladową analizę pozostałości pestycydów jest chroma-

tograf wyposażony w detektor wychwytu elektronów (elec-

tron capture type detector).

Praktyczne stosowanie detektora wychwytu elektronów

nastręcza wiele kłopotów. Uzyskanie wysokiej wykrywal-

ności, dobrej stabilności oraz możliwie szerokiego za-

kresu dynamicznego, wymaga starannego doboru warunków

analizy. Wybór optymalnych warunków pracy detektora musi

być dokonany niezależnie dla każdego składnika analizowa-

nej mieszaniny ponieważ optymalne warunki dla jednego

składnika nie zawsze korespondują z optymalnymi warunka-

mi dla innego składnika.

Temperatura detektora określona zwykle warunkami

rozdziału składników próbki na kolumnie chromatograficz-

nej ma istotny wpływ na pracę detektora. Również wybór

fazy ciekłej kolumny chromatograficznej musi być dokona-

ny 2 punktu widzenia wpływu jej par na pracę detektora.

Osobnym zagadnieniem jest wybór rodzaju gazu nośne-

go, domieszki do gazu nośnego oraz sposobu zasilania de-
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tektora, ponieważ te czynniki mają również wpływ na po-

prawność pracy detektora wychwytu elektronów.

Reasumując można stwierdzić, że czułość i poziem

wykrywalności dla detektora wychwytu elektronów zależą

od czynników wpływających na wartość średniej energii

elektronów w detektorze, oraz od czynnlVfa wpływających

na wartość prądu jonizacyjnego detektora. Do pierwszych

czynników można zaliczyć:

»•• sposób zasilania detektora (napięciem stałym lub

impulsowym),

- wartość napięcia zasilania przy zasilaniu napięciem

stałym lub czas trwania impulsu i czas przerwy przy

zasilaniu impulsowym,

- rodzaj gazu nośnego,

* rodzaj gazu dodatkowego,

* temperatura detektora.

Do czynników drugiego rodzaju można zaliczyć:

** rodzaj fazy ciekłej kolumny chromatograficznej,

•• rodzaj źródła promieniotwórczego umieszczonego w de-

tektorze 1 jego aktywność,

* geometria przestrzeni pomiarowej detektora,

*> czas stabilizacji detektora przed pomiarami.

Niniejsza praca ma na celu opis podstawowych zja-

wisk fizycznych występujących podczas pracy detektora,

analizę wpływu wymienionych czynników na pracę detektora
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jak również podanie sposobu doboru optymalnych warunków

pracy. Autorzy korzystali z literatury dotyczącej przed-

miotu i rezultatów prac własnych z zakresu konstrukcji

1 eksploatacji różayoh typów detektorów wychwytu elek-

tronów.

Rezonansowy charakter zjawiska wychwytu elektronów.

W bardzo ogólnym ujęciu podstawą działania detekto-

ra wychwytu elektronów jest zjawisko formowania jonów

ujemnych przez cząstki badanego związku w oddziaływaniu

z elektronami swobodnymi znajdującymi się w detektorze.

Elektrony swobodne powstają w wyniku jonizacji gazu noś-

nego przez cząstki beta emitowane przez źródło promie-

niotwórcze umieszczone w detektorze. Powstałe jony ujem-

ne rekombinują z jonami dodatnimi gazu nośnego powodując

w wyniku spadek prądu jonizacyjnego detektora. Spadek

prądu jonizacyjnego detektora jest w pewnym zakresie

proporcjonalny do stężenia wyłapujących elektrony cząs-

tek badanego gazu.

Proces formowania jonów ujemnych, nazywany również

wychwytem elektronów lub przylepianiem elektronów, osią-

ga największą wydajność przy określonej energii elektro-

nów. Zależność przekroju czynnego na wychwyt od energii

elektronów ma charakter rezonansowy, a maksimum przekro-

ju czynnego dla różnych związków występuje przy różnych



energiach elektronów.
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Rys. 1 Zależność przekroju czynnego na wychwyt
elektronów dla różnych związków od energii
elektronów. 1 - SFg(1), 2 - <а"/СС14(1),
3 - S-/CS2(4), 4 - Г/1 2(2), 5 - orto-
-chloro-toluen(3), 6 - S""/S02(4), 7 - F~(4),
8 - Cl"(4), 9 - CT/CO2<5), 10 -0-/0 2(3),
11 - 0"/C0(5).

Rys. 1 ilustruje przebieg krzywych określających

zależność przekroju czynnego na wychwyt elektronów (w

jednostkach względnych) od energii elektronów dla róż-

nych związków (na podstawie prac 1 - 5 ) . Widać, że opty-

malne warunki formowania jonów ujemnych dla określonego

związku występują wówczas, gdy średnia energia elektro-

nów swobodnych w detektorze będzie równa energii rezo-

nansowej dla tego związku. Erzy pokrywaniu się tych
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dwóch energii poziom wykrywalności detektora będzie naj-

mniejszy. Ponieważ, Jak widać z Rys. 1 energia rezonan-

sowa jest różna dla różnych związków dlatego istnieje

. konieczność zmiany średniej wartości energii elektronów

podczas pracy detektora.

Sposoby zmiany średnie.1 energii elektronów w detektorze.

Wybór gazu nośnego.

Podstawowym warunkiem jaki musi spełniać gaz stoso-.

wany w charakterze gazu nośnego w detektorze wychwytu

elektronów jest, aby był to gaz elektrododatni. Mianem

tym określa się gazy, które nie tworzą (lub tworzą z

bax.«łzo małym prawdopodobieństwem) jonów ujemnych z ele-

ktronami powstałymi wskutek ich jonizacji. Bo takich

gazów zalicza się gazy szlachetne oraz azot i wodór.

Drugim czynnikiem determinującym przydatność gazu

jako gaz nośny jest średnia energia jaką elektrony mogą

osiągnąć w tym gazie. Np. w czystych gazach szlachet-

nych maksymalna energia elektronów jest równa energii

najniższych stanów rozonansowych atomów. W gazach wielo-

cząsteczkowych, takich jak azot lub wodór najwyższa

energia elektronów może osiągnąć wartość energii dysoc-

jacji cząsteczek tych gazów. Średnie energie elektronów

w gazach dwuatomowych będą niższe niż w gazach jodno-

atomowych [3].
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Rrzez dodawanie domieszki gazu wieloatomowego do

gazu szlachetnego można dowolnie zmieniać górną wartość

średniej energii elektronów. Elektrony w zderzeniach z

cząsteczkami domieszki będą traciły swoją energię w pro-

cesie dysocjacyjnym. W literaturze brak danych szczegó-

łowymi* o ilościowym wpływie stężenia domieszki na śred-

nią wartość energii elektronów oprócz kilku szczegóło-

wych przypadków. Kp. w pracy Uman'a [б} podano wpływ do-

mieszki w postaci <X>2 i Hg na rozkład energii elektronów

w argonie» natomiast rozkład energii elektronów w czys-

tym argonie» azocie i etylenie podał Ghristophoru i wep.

[7]. Na Rys. 1 pracy [б] widać (strona A 126?)» ze doda-

tek Л% COg do argonu zmienia kształt rozkładu energety-

cznego elektronów powodując obniżenie średniej energii

elektronów z 2.7 eV dla czystego argonu do 0*6 eV przy

E/p = 0,5 (V/cm;mmHg), (natężenie pola elektrycznego/ciś-

nienie gazu), natomiast ta sama domieszka IŁ, powoduje

obniżenie średniej energii elektronów do 1.3 eV przy tej

samej wartości E/p. Hys. 1 w pracy [7] ilustruje wpływ

stosunku E/p na rozkład energii elektronów w azocie, ar-

gonie i etylenie. Kp. zwiększenie E/p z wartości 0.1 do

О.52 (V/cra,mmHg) powoduje wzrost średniej energii elek-

tronów od 0.08 do 0.18 eV.

Na Rys. 2 przedstawiono zależność średniej energii

elektronów od E/p dla argonu z różnymi zawartościami Hg»



Н2» СО, С02 i CH^. Porównując zakres energii niezbędnych

do wystąpienia rezonansowego wychwytu elektronów przed-

stawionych na Rys. 1 z energiami możliwymi do osiągnięcia

przy określonym E/p z Rys. 2 można dobrać optymalną do

analizy określonego związku mieszaninę gazową.

О 0.2 OA 06 йв W 1.2

Rys. 2 Zależność średniej energii elektronów od
E/p (V/cm,mmHg) dla różnych mieszanin
gazowych. 1 - Ar + 0,

2,
2 - Ar +

2

3 - Ar + 0,1%H2, 4 - Ar + ЦШд, 5 - Ar +
+ 0,1%С02, 6 - Ar + 1#C02, 7 - Ar + 0,1#C0,
8 - Ar + 1?SCO, 9 - Afc +
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W praktyce stosuje się jako gaz nośny aaot o możli-

wie małej zawartości blenu oraz mieszaninę argonu z meta-

nem. Według pracy Poy*a fSj najlepsze wyniki analityczne

uzyskuje się z mieszaniną argonowo-metanową. Do analiz

związków zawierających tlen Magga i Swan [9] polecają

gaz nośny składający się z argonu zawierającego Л - 2%

co2.

Detektor zasilany napięciem stałym.

Rysunki 3 i 4 przedstawiają charakterystyki prądo-

wo-napięciowe detektora wychwytu elektronów, model DHW-

-500, opracowanego w Instytucie Fizyki i Techniki Jądro-

wej AGH oraz w Instytucie Fizyki Jądrowej w Krakowie.

Rys. 5 Zależność prądu jonizacyjnego detektora
ШЙН500 od napięcie zasilającego, gaz
nośny - azot.



U[V]

Rys. 4 Zależność prądu jonizacyjnego detektora
DNW-300 od napięcia zasilającego, gaz
nośny Ar + ЛЩ> CRĄ,

Rys. 3 dotyczy gazu nośnego - azotui a Rys. 4 mieszani-

ny argonowo-aetanowej (Ar + 10% CH^), i detektora w obu

przypadkach zasilanego napięciem stałym w różnych tem-

peraturach pracy. Ш Rys. 3 zaznaczono przedział napięć

zasilających, przy lctórych pracuje detektor wychwytu

elektronów.

Stałe napięcie zasilające detektor powoduje z jed-

nej strony zbieranie wytworzonych ładunków, z drugiej

strony powoduje przyspieszenie elektronów w kierunku

elektrod zmieniających ich średnią energię. Tak więc,

ргаев zmieaę wartości napięcia zasilającego można wpły-
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nać na energię elektronów, a optymalne napięcie zasila-

jące dla danego związku jest wówczas, gdy sygnał detek-

tora dla tej samej objętości próbki osiąga wartość maksy-

malną * Przykład tak dobranego napięcia przedstawiono na

Rys. 5 ilustrującym zależność wysokości piku h od war-

tości napięcia zasilającego detektor dla tej samej prób-

ki tlenu wynosząc*; j 2 ц1 [krzywa 1].

h
[cm]

12

10

в
6

4

2
2 4 6 8 10

0 4 8 12 16 20 U[V]

Hys. 5 Wpływ parametrów zasilania na wysokość piku
dla próbki 2 ц1 tlenu. Krzywa 1 - detektor
zasilany napięciem stałym, 2 - detektor za-
sil aay napięciem impulsowym; Ujjms 60 V,
t s 50 |is, gaz nośny - N P.
(pdetektor DNW-300). z

W detektorze zasilanym napięciem stałym występują

awa procesy konkurujące» Im wyższa wartość napięcia za-*
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silającego tym większy prąd Jonizacyjny detektora, a za-

tem i wykrywalność detektora powinna być wyższa. Wzrost

napięcia zasilającego powoduje równoczesny wzrost śred-

niej wartości energii elektronów i zmniejszenie prawdo-

podobieństwa wychwytu elektronów. Duża ilość związków

elektroujemnych posiada optymalny zakres energii wychwy-

tu w pobliżu energii termicznej elektronów. W detektorze

zasilanym napięciem stałym nie jest możliwym osiągnięcie

tego zakresu energetycznego elektronów, ponieważ każda

wartość napięcia przyłożonego do jego elektrod powoduje

wzrost ich energii*

Detektor zasilany napięciem impulsowym.

Metoda zasilania detektora wychwytu elektronów na-

pięciem impulsowy© opisana przez Lovelock*a [1O], stwarza

niezwykle dogodne warunki zarówno dla procesu wychwytu

elektronów jak i zbierania ładunków. Detektor zasilany

jest napięciem impulsowym o regulowanym czasie trwania

impulsu tj od 1 do 10 цз i o polerności dodatniej lub

ujemnej zeleżnie od konstrukcji. Czas repetycji impulsów

również jest regulowany w przedziale od 50 do 1000 цз.

V czasie przerwy między impulsami nie występuje w detek-

torze pole elektryczne, elektrony mogą osiągnąć stan rów-

nowagi termicznej z atomami gazu nośnego i domieszki.

Wprowadzone do detektora cząstki badanego związku formu-
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ją jony ujemne z wydajnością określoną wzajemną relacją

średniej energii elektronów i energii rezonansowej bada-

nego związku. Podczas występowania impulsu elektrycznego

zbierane są przez elektrody detektora swobodne elektrony,

które nie zostały wyłapane przez cząstki badanej próbki.

Ze względu na znacznie większą ruchliwość elektronów w

stosunku do jonów dodatnich, podczas trwania impulsu

zbierane są głównie elektrony. Po ustąpieniu impulsu

przyspieszone w polu elektrycznym elektrony osiągają po-

nownie stan równowagi termicznej po czasie około 0.5 fis

(patrz zależność 1 i 2 w pracy [11]) w mieszninie argono-

we - metanowej.

W impulsowej metodzie zasilania detektora wychwytu

elektronów parametry impulsu tj. jego czas trwania, czas

repetycji i amplituda również w pewnym stopniu wpływają

na średnią energię elektronów. Tak więc, przy tej meto-

dzie zasilania detektora, trzy parametry muszą być tak

dobrane aby dla próbki o stałym stężeniu badanego skład-

nika uzyskać sygnał maksymalny. Zwykle ustala się stałą

wartość amplitudy impulsu, a dobiera się właściwy czas

trwania impulsu i czas repetycji.

Zależność prądu jonizacyjnego detektora DKW-300 od

amplitudy impulsu dla różnych czasów trwania impulsu i

ustalonych czasów repetycji przedstawiają rysunki 6 1 7 .

Rys. 6 dotyczy detektora pracującego z azotem jako gazem
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nośnym, Rys. 7 z gazem nośnym; argon + metan. Porównując

Rys. 6 i 7 z analogicznymi danymi dla detektora zasila-

nego napięciem stałym (Rys. 5 i 4) można stwierdzić, że

prąd jonizacyjny detektora zasilanego napięciem impulso-

wym osiąga niższa wartości.

gr£fl_ngstjceniadq_zasUqąia паря

О Ю 20 30 40 50 60 70
AmpL imp.

Rys. 6 Wpływ amplitudy impulsu na wartość prądu
jonizacyjnego detektora. Temperatura:
50°C, t = 20 jis, gaz nośny - Ng.
(detektor DHW-500).

Krzywa 2 na Rys. 5 przedstawili zależność wysokości

piku h dla próbki wynoszącej ? (Д tlenu od czasu trwa-

nia t^ impulsu. Widać, że dla impulsów o czasie trwania



prod nasycenia dh zasilania nap.stat.

O W 20 30 40 SO 60 70 [V]
Amp/, imp.

Rys. 7 Wpływ amplitudy impulsu na wartość prądu
jonizacyjnego detektora. Temperatura:
50 C, t p = 20 ре, gaz nośny - Ar + CH*.
(detektor DNW-300).

powyżej 5 (is wysokość piku mało zależy od czasu trwania

impulsu t^. Ogólnie można przyjąć, że dobranie paramet-

rów impulsów nie jest tak krytyczne jak dobranie właści-

wego napięcia zasilania w metodzie stałonapięciowej.

Na Rys. 8 przedstawiono wyniki analizy tej samej

mieszaniny benzenu z chloroformem na tej samej kolumnie

chromatograficznej przy pomooy detektora DHW-300 pracu-

jącego z argonem jako gazem nośnym i gazem dodatkowym:

mieszaniną argonowo - metanową, zasilanym napięciem
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Rys. 8 Porównanie sygnału detektora wychwytu
elektronów dla różnych systemów zasila-
nia. Gaz nośny - N2» temperatura - 50°C,
mieszanina wzorcowa - benzen + 10°g chlo-
roformu« 1 - benzen, 2 - chloroform, a -
- detektor zasilany napięciem stałym,
U я б V, próbka 1 jil, b - zasilanie im-
pulsowe, bt = 1 ps, tp = 100 us, U^p =
s 60 V, próbka 0,5 |il, с - t^ = 2 jist.
t p = 100 ца, U ^ p
(detektor DHW-300).

V, próbka 0,5
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stałym (Rys. 8a) i impulsowym (Rys.. 8b i o). Impulsowa

metoda zasilania detektora wychwytu elektronów pozwala

zwiększyć poziom wykrywalności około 10 razy w porówna-

niu z metodą zasilania napięciem stałym.
4

.Wpływ temperatury detektora na wartość -prądu podstawowego

Temperatura detektora jest jednym z czynników, który

w sposób zasadniczy wpływa na jego własności detekcyjne.

Od temperatury detektora bardzo silnie zależy prąd pod-

stawowy, z drugiej strony temperatura wpływa na wartość

średniej energii elektronów w detektorze. Ponadto, od

starannej stabilizacji temperatury zależy długoczasowy

dryft linii zerowej rejestratora związany ze zmianą prą-

du jonizacyjnego detektora w czasie.

Rys. 9 Wpływ
temperatury na
wartość prądu
jonizacyjnego
detektora dla
różnych napięć
zasilających,
gaz nośny: Ng.
(detektor
DM-300).
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Rys. 10 Zależność
prądu jonizacyj-
nego od tempera-
tury detektora
zasilanego napię-
ciem impulsowym,
gaz nośny: Ng.
(detektor DMW-300)

50 № 150 200 250 300
T[-C]

Rysunki 9 i 10 przedstawiają zależność prądu joni-

zacyjnego detektora DHW-300 pracującego z gazem nośnym

azotem i zasilanym napięciem stałym (Rys. 9) i napięciem

impulsowym (Rys. 10) od temperatury detektora. Analogi-

czne zależności przedstawiają rysunki 11 i 12 dla dete-

ktora zasilanego napięciem stałym i impulsowym z gazem

nośnym; mieszaniną argonowo - metanową» Analizując krzy-

we przedstawione na rysunkach 9* Ю , 11 i 12 dla obu

rodzajów gazu nośnego i obu systemów zasilania, widzimy

dużą i odmienną zależność prądu jonizacyjnego od para-

metrów zasilania i temperatury. Każdorazowa zmiana tem-

peratury detektora wymaga ponownego doboru parametrów
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(-)

Иуз. 11
Zależność prądu
jonizacyjnego
detektora zasila-
nego napięciem
stałym od tempera-
tury» gaz nośny:
Ar + 1Q35 СНд»
(detektor DMW-300)

0 50 100 150 300 250.300
T['C]

00

20/us
60/us

WOjus
O 50 100 150 200 250 300

T[°C]

Hys. 12
Zależność prądu
jonizacyjnego od
temperatury detek-
tora zasilanego
napięciem impulso-
wym, gaz nośny:
Ar + 1Q?5 CH4.
(detektor DHW-300)
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zasilania. Warunek ten szczególnie jaskrawo widoczny

jest na Rys. 13, przedstawiającym zależność sygnału de-

tektora dla tej samej objętości próbki tlenu od napięcia

zasila&cego dla zmiennej temperatury detektora. Wzrost

temperatury wymaga obniżenia wartości napięcia zasila-

jącego aby otrzymać optymalny sygnał detektora.

г 100

10 ц
ш •с

-S

^»

'53 •с
^^

«Мв1

f

0 4 8 12 16 20 _
U[VJ

Bys. 13 Wpływ temperatury na optymalną wartość
napięcia zasilającego detektor, gaz
nośny - Ио, próbka - 2 (is tlenu,
(detektor DNW-300)•

Wpływ temperatury na czułość detektora nie ma jed-

nakowego charakteru dla wszystkich związków. Z Rys. 13

wynika, ze dla tlenu ze wzrostem temperatury czułość de-

tektora maleje. Dla związków bromowych czułość detektora

rośnie z temperaturą [12]. Dl- alifatycznych i aromaty-

cznych chlorowcowych i bromowych związków czułość rów-
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nież rośnie z temperaturą* Natomiast» dla chlorowcowych

pestycydów (np. aldrinu), jak wynika z prac naszego la-

boratorium, czułość maleje z temperaturą*

Wpływ rodzaju źródła promieniotwórczego na własności

detektora.

Poziom wykrywalności detektora określony jest na-

stępującą .zależnością:

gdzie: i - poziom szumów prądu jonizacyjnego detekto-
ra (A),

I - wartość prądu podstawowego detektora (A),
К - współczynnik absorpcji elektronów przez

badany związek (mol/car).

Z zależności 1 wynika, że poziom wykrywalności de-

tektora zależy zarówno od poziomu fluktuacji prądu joni-

zacyjnego jak i jego wartości, a te z kolei zależą od

aktywności źródła promieniotwórczego zastosowanego w de-

tektorze.

W detektorach wychwytu elektronów stosowane są

źródła trytowe dająoe najwyższe wartości prądu jonizacyj-

nego lecz o ograniczonej dopuszczalnej temperaturze pra-

cy do 225° C, źródła ^Ni dopuszczają temperaturę pracy

do 400° 0 lecz gorszych zdolnościach jonizacyjnych w po-

równaniu z trytem oraz źródła 'Bna równoważne źródłom
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niklowym. V tablicy I podano wartości prądu jonizacyjne-

go detektorów wychwytu elektronów dla różnych źródeł

promieniotwórczych oraz dopuszczalną temperaturę pracy.

źródło promieniotwórcze % zastosowane w detekto-

rze pozwala na zwiększenie czułości około 10 razy w po-

równaniu "гл źródłem % i (wg. pracy Schwenk#lła -[1733»

natomiast Devaux i Guiochon [18] podają, że poziom wy-

krywalności detektora ze źródłem niklowym jest tylko

o 25 % gorszy od detektora ze źródłem trytowym.

Charakteryzując dalej źródła promieniotwórcze sto-

sowane w detektorach wychwytu elektronów należy podkre-

ślić wrażliwość źródeł trytowych na upływ fazy ciekłej

z kolumny chromatograficznej* Nawet bardzo cienka war-

stwa fazy ciekłej pokrywająca powierzchnię źródła absor-

buje skutecznie emitowane cząstki beta (średnia energia

5.5 keV) zmieniająo w ten sposób efektowną aktywność

źródła. Wszelkie zabiegi oczyszczania są ze względów

skażeń radiologicznychащвъъ niebezpieczne. Tej wady

nie posiadają źródła 6%± i 1 4 7Pm.

Zakres dynamiczny detektora wychwytu elektronów.

Detektor wychwytu elektronów należy do grupy detek-

torów nadających się do analiz śladowych. Stosunek maksy-

malnego do minimalnego stężenia badanej substancji, dla

której występuje liniowa zależność sygnału, czyli linio-
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wy zakres dynamiczny, wynosi od 500 do 1500 tzn. obejmu-

je zatoce в stężeń w dwu lub trzech rzędach wielkości.

Zakres dynamiczny zależy od parametrów konstrukcyjnych

detektora, rodzaju i aktywności źródła p omieniotwórcze-

co, sposobu zasilania, rodzaju gazu nośnego, a takie i

badanego składnika.

Charakterystyczną cechą detektora wychwytu elektro-

nósr jest spadek prądu jonizacyjnego związany z obecnoś-

cią badanego elektroujemnego związku. Zależność między

pr^dłw jonizacyjnym detektora I x a stężeniem C x badanego

akładiiiica x podana przez Lovelock»a [20] określona jeb*?

= I o e-
K Cx (2)

Współczynnik absorpcji elektronów K, jdefiniowany

poprzednio uwzględnia wszystkie procesy związane z wy»

chwytem elektronów przez cząstki badanej substancji, re-

kombinację jonów dodatnich i ujemnych oraz wydajność

zbierania ładunku przez elektrody detektora.

Względne wartości stałej K, charakterystycznej

wielkości dla związków elektroujemnych podane są w pracy

Devaux'a 1 wsp. [19] w stosunku do chloroformu, a w pra-

cy Lovelock»a [1O] w stosunku dn chlorobenzenu.

Z zależności 2 można określić sygna* detektora:
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Dla małych stęSeń, tzn. takich dla których spadek prądu

jonizacyjnego nie przekracza 50% I Q zależność 5 тлогпа

uprościć:

Względna zmiana prądu jonizacyjnego wyniesie:

T =KC_ (5)
o *

Przebieg zależności 5 dla zmiennego stężenia tfenzenu

przedstawia Rys. 14. Widać ograniczony zakres liniowej

zależności sygnału od objętości próbki i tylko w nie-

wielkim zakresie stężeń może być stosowana zależność 5«

Wentworth i wsp. [15] podali zależność wiążącą

sygnał detektora ze stężeniem badanej próbki w następu

jącej postaci:

Współczynnik E analogicznie oznaczony jak w pracy

Lovelock»a [20] jest w tym przypadku kombinacją stałych

reakcji wszystkich procesów występujących w detektorze.

Ecocesami tymi są: produkcja elektronów i jonów przez

cząstki beta, wychwyt elektronów przez badane cząstki ABf

dysocjacja cząstek AB~ po utworzeniu jonu ujemne^ wzglę-

dnie ich stabilizacja w zderzeniach potrójnych, rekombi-

nacja jonów dodatnich i ujemnych itp. Stałe szybkości

reakcji wszystkich procesów zgrupowano w postaci K^ - dy-



ш
• -tom-w--
• -W--

€•-?
- m * L.v W*

o-dnucMam

? —
• " ^

benzen »

Jo-It 1
и

/
//

//
• ll
— ^

/

• •

i
~1
?:::

10
80
60

40

2.0

02

0.1
0.08

от
От 0.1 02 Ob OSOeWfjulJ

benzen

Bye. 14 Zależność sygnału detektora od objętości
benzenu obliczona wg wzorów (5) 1 (6),
gaz nośny - Hp. (Detektor DNW-300)
oraz [21],

socjacyjnego wychwytu elektronów, K g - procesu wychwytu

dającego w efekcie końcowym stabilny ujemny jon cząste-

czkowy, i Kp - określają związki, które mogą tworzyć

jony ujemne lub mogą ulegać dysócjacji.

Przebieg zależności б również dla benzenu przed-

stawiono na Rye. 14. Widać, że równanie 6 daje liniową
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zależność sygnału od stężenia badanej substancji z tym,

że zależność IQ-IJ/I, musi być określona przy pomocy

elektronowego układu analogowego lub w inny sposób i nie

może być wprost rejestrowana na rejestratorze jak sygnał

detektora podany równaniem 5. Na Hys. 14 przedstawiono

również zależność IQ-IJ/I^ dla o-dibhlorobenzenu okre-

śloną przy pomocy układu analogowego podanego przez

Fenimore'a i Davis'a [21]. Okład ten pozwala na zwiększe-

nie zakresu dynamicznego detektora do pięciu rzędów

wielkości.

Rrzykład charakterystyki detektora DNW-.3OO podają-

cej zależność wysokości piku od zmiennego stężenia chlo-

robenzenu obliczoną według wzoru (3) podano na Hya. 15.

Итону zakres dynamiczny

B S s £ £ c 2 a 2 a k r « s u dynamicznego detektora
DHW-30O dla chloroformu przy zasilaniu
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W tym przypadku zakres dynamiczny detektora wynosi 10*.

Rola gazu dodatkowego»

Spotykane są dwa rozwiązania konstrukcyjne detekto-

rów wychwytu elektronów. Detektory bez możliwości wpro-

wadzenia między kolumnę a detektor gazu dodatkowego i

detektory, które tę możliwość posiadają. W pierwszym

rozwiązaniu właściwy dla pracy detektora gaz nośny musi

przepływać przez kolumnę chromatograficzną. W drugim

przypadku gazem dodatkowym może być metan niezbędny do

tworzenia mieszaniny argonowo-metanowej lub inny wybra-

ny gaz. Możliwość wprowadzenia gazu dodatkowego pozwala

na zmniejszenie stałej czasowej detektora, która w

pierwszym przypadku wynosi:

Tgn

a dla detektora z gazem dodatkowym wynosi i

gd

gdzie: t - stała czasowa detektora (min),
v__ - wydatek gazu nośnego (cnr/min),
vKd " "У й а* в Ь : 6 a z u dodatkowego (cnr/min)t

V - objętość detektora (cm').

Zmniejszenie stałej czasowej detektora pozwala na

poprawienie jego rozdzielczości. Przepływ dodatkowego
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strumienia gazu omijającego kolumnę chromatograficzną

pozwala na zmniejszenie wpływu zmiennego z temperaturą

oporu kolumny na przepływ gazu nośnego i w ten sposób na

poprawienie stabilności pracy detektora. Niekorzystnym

natomiast objawem obecności dodatkowego strumienia gazu

w detektorze jest zmniejszenie jego czułości i poziomu

wykrywalności, ponieważ gaz dc£s3kowy powoduje zmniejsze-

nie stężenia dozowanej próbki w stosunkuj v^/v + v £•

Niemniej korzyści ze stosowania gazu dodatkowego są tak

znaczne| że spadek czułości detektora o 50% (gdy у_^ =

s v ) nie odgrywa w praktyce znacznej roli.

Współpraca detektora z kolumna chromatograficzne.

Rodzaj wypełnienia kolumny chromatograficznej, a

zwłaszcza stabilność temperaturowa fazy ciekłej odgrywa

ważną rolę w praktycznym stosowaniu detektora wychwytu

elektronów. Nie wchodząc w rozważania na temat materiału

kolumny, sposobów napełniania itp., należy stwierdzić na

podstawie praktycznych doświadczeń występowanie dużego

wpływu na pracę detektora upływu fazy ciekłej z kolumny»

Stały upływ fazy ciekłej spowodowany zbyt wysoką tempe-

raturą kolumny powoduje dryft linii zerowej, a w przy-

padku detektora ze źródłem trytowym spadek prądu joniza-

cyjnego w czasie.

0 wielkości spadku prądu jonizacyjnego detektora



28

spowodowanego upływem fazy ciekłej można przekonać się

mierząc prąd jonizacyjny dla tego samego wydatku gazu

nośnego i temperatury z kolumną i bez. Oznaczając: I Q -

prąd jonizacyjny detektora z kolumną chromatograficzną,

można сЪИсгус procentowy spadek prądu jonizacyjnego wy-

wołany upływem fazy ciekłej:

I — i*
AI <*). s -0- Ł . 100 (9)

W praktyce dopuszcza się 3% spadek prądu jonizacyjnego

wywołany upływem fazy ciekłej.

W pracy Devaux'a i wsp. [19J podano dopuszczalne

temperatury pracy niektórych wypełnień przydatnych w

analizie .pestycydów w przypadku współpracy z detektorem

wycbrytu elektronów.

Wymagania dotyczące stabilności przepływu «gazu nośnego.

temperatury 1 napięcia zasilającego detektor.

Wpływ wydatku gazu nośnego na wartość prądu joniza-

cyjnego zależy od wartości napięcia zasilającego i tem-

peratury detektora. Ola detektora zasilanego napięciem

stałym wpływ ten jest większy niż dla zasilania impulso-

wego. Dla napięć odpowiadających zakresowi nasycenia na

charakterystyce prądowo.napięciowej (np. Rys. 5) wpływ

wydatku gazu nośnego na prąd jonizacyjny jest niewielki.
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natomiast na początkowym zakresie charakterystyki, czyli

w zakresie właściwych napięć pracy detektora dość znacz-

ny.

Wybierając najniekorzystniejszy przebieg charakte-

rystyki I s fCv—j) dla detektora DNW-JOO zasilanego na-

pięciem etałym (Rys* 7 a pracy 15« str. 11) mpżna stwier-

dzić, ze zmiana przepływu gazu nośnego z v = 20cm'/min

do 4C cnr/min powoduje wzrost prądu jonizacyjnego z war-

tości 1.25 X 10"9A do 1.6 x 10**9A. Przyjmując fluktuacje

prądu jonizacyjnego i s 10 A, można wyliczyć, ze zmia-

nę prądu jonizacyjnego równą dwukrotnej wartości prądu

fluktuacji wywoła zmiana przepływu gazu nośnego o 0.04

cm'/n»in tj. 0,1% przy przepływie v = 40 em^/min.

Przy wyższych napięciach zasilających wpływ wydatku

gazu nośnego na prąd jonizacyjny detektora jest mniej-

szy, niemniej należy przyjąć, że stabilność przepływu

gazu nośnego nie powinna być gorsza jak Л%, Warunek ten

dotyczy zarówno fluktuacji chwilowych jak i długoczaso-

wych.

Rysunki 9 i 10 przedstawiają wpływ temperatury na

wartość prądu jonizacyjnego gdy detektor (DNW-300) za-

silany jest napięciem stałym a Rysunki 11 i 12 dla za-

silania impulsowego. Zależność I = f(T) dla detektora

zasilanego napięciem etałym ma podobny przebieg dla gazu

nośnego azotu i mieszaniny argonowo-metanowej, natomiast
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dla zasilania impulsowego charakterystyki te mają prze-

bieg odmienny dla obu gazów.

Prąd jonizacyjny detektora zasilanego napięciem

stałym można określić wzorem empirycznym wg pracy

Scolnickła [22] z dość dobrym przybliżeniem:

gdzie: U - napięcie zasilające detektor (V),
A i В stałe, przy czym A jest równa prądowi
nasycenia detektora (A).

Stała A, a zatem i prąd jonizacyjny detektora jest funk-

cją gęstości gazu w detektorze, a więc funkcją jego tem-

peratury. Dla zakresu nasycenia prąd jonizacyjny i stała

A maleje ze wzrostem temperatury, ŁTa Rys. 7 podano pro-

centowe zmiany prądu jonizacyjnego detektora dla napięcia

6, .8 i 20 V. Największy wpływ temperatury występuje przy

niskich napięciach zasilających. Dla napięcia 6 V zmiana

temperatury detektora od 50 do 100°C powoduje wzrost prą-

du o 22%, a więc o 0.44%/1°Cf natomiast w zakresie nasy-

cenia ta sama zmiana prądu jonizacyjnego występuje dla

przyrostu temperatury o 250°C co daje 0.088%/1°C. Ponie-

waż detektor pracuje w zakresie napięć zasilających 2 -

- 12 V wynika stąd konieczność starannej stabilizacji

jego temperatury. Dla napięcia zasilającego 6 V zmianę

prądu jonizacyjnego o podwójną wartość prądu fluktuacji
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wywoła zmianę temperatury o 0.1 C.

Stała В z równania 10 jest również funkcją tempera-

tury i przy stałym ciśnieniu gazu nośnego zmienia się od

wartości 5 V dla 50°C do 0.025 V dla 250°C dla detektora

ТШ-300,

W impulsowym systeiaio zasilania podczas trwania im~

pulsu zostaje zebrany ładunek, którego wartość określa

równanie empiryczne podane przez Scolnick'a [22]s

q m ktt + K^(1 - e ^ Ь (11)

gdzie: t* - czas trwania impulsu (цз),
A - stała jak w równaniu (10) zależna od

'temperatury,
IŁj - stała uwzględniająca zbieranie dodatkowych

elektronów z chmury rozciągniętej w prze-
strzeni detektora po zaniku impulsu napię-
ciowego (A). Wartość stałej K^ maleje ze
wzrostem temperatury.

Kg - stała określająca szybkość zbierania elek-
tronów (1/|is). Zależna jest od ruchliwości
elektronów w danej temperaturze i w okreś-
lonej mieszaninie gazowej. Z kolei ruchli-
wość elektronów decyduje o prędkości dryf-
tu elektronów w kierunku elektrod podczas
występowania impulsu.

Całkowity ładunek zebrany w czasie 1 s, a więc prąd joni-

zacyjny detektora określony będzie:
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q At ± + КЛЛ - e

gdzie: f - częstość impulsów,

t_ - czas przerwy między impulsami (ца)»

Zgodnie z równaniem (12) ze wzrostem czasu przerwy mię-

dzy Impulsami wartość prądu jonizacyjnego maleje. Przy

zasilaniu Impulsowym temperatury detektora wpływa na

wartość stałej A z równania (12) oraz na wartość stałych

Ł, i Kg, tj. na prędkość dryftu elektronów w gazie wypał-

niającym detektor*

Na Rys. 16 przedstawiono prędkość dryftu elektro-

nów w funkcji E/p w różnych mieszaninach argonowych i w

azocie na podstawie pracy Bortnera i wsp. [23]. Wprawdzie

wykresy te dotyczą temperatury pokojowej, niemniej zależ-

ność prędkości dryftu elektronów, dla mieszaniny Ar + 10%

СНл i dla azotu, przedstawiona na Rys. 16 pozwala na ja-

kościową interpretację przebiegu charakterystyk I = f(T)

dla zasilania Impulsowego przedstawionych na Rys. 11 dla

gazu nośnego azotu i na Rys. 12 dla Ar + 1QJ5 CEL. Dla

azotu występuje liniowa zależność prądu od temperatury

analogicznie jak zmienia się prędkość dryftu elektronów

przedstawiona na Rys. 16, natomiast dla mieszaniny argo-

nowo-metanowej występuje temperatura przy której prąd

jonizacyjny przy każdej przedstawionej na Rys. 12 kombi-

nacji parametrów impulsu osiąga maksimum. Ten przebieg
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Rys. 16 Prędkość dryftu elektronów w funkcji
B/p dla różnych mieszanin gazowych.
1 - Ar, 2 - Ar + 0,05^ N 2, 3 - Ar +
+ 0,2% N 2, 4 - Ar + 1% N 2- 5 - Ar +
+ 1% Hgi 6 - Ar + Л% C02, 7 - Ar +
t 1Q?8 CEL, 8 - N-, 9 - Ar + 1% CO.
[23].

charakterystyki I = f(T) jest zgodny z przebiegiem pręd-

kości dryftu z Rys. 16 przyjmując, że wpływ temperatury



na średnią energię elektronów jest analogiczny jak wz-

rost B/p.

Równanie (12) opisuje dobrze zależność prądu joni-

zacyjnego od t. i t dla azotu jako gazu nośnego. Dla

mieszaniny argonowo-metanowej stała IL, jest złożoną

funkcją ciśnienia i temperatury a także i składu gazu.

Dla krzywych o parametrach t = 1, 5, 10 ца, t_ =

= 100 цз i temperatury 100°C stałe z równania (12) wy-

noszą: A = 2,7'10~9А, Кл = 2,55«1СГ
15С, Kg = 5O.1O5s"1.

Obliczone na podstawie zależności (12) prądy jonizacyj-

ne detektora wynoszą odpowiednio: 0,152»10~"A, 0,66*10"°

A i 1,17«10""°A «o dobrze odpowiada wartościom prądów na

Rys. 10.

Określenie wymagań dotyczących stabilności napięcia

zasilającego można dokonać posługując się zależnością

(10), lub przyjmując dla początkowego zakresu charakte-

rystyk detektora liniową zależność prądu od napięcia:

I = atJ (13)

Dla krzywych z Rys. 3 stała "a" wynosi średnio 0,4-10""%.

Zmianę prądu jonizacyjnego o wartość fluktuacji tj. o

10 A wywoła zmiana napięcia zasilającego o 2t5'W~?v,

Przy napięciu np. 6 V zasilacz powinien charakteryzować

stabilnością + 0,04%.

Przy impulsowej metodzie zasilania detektora i sto-
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Iftwaniu amplitudy impulsu o dostatecznej amplitudzie nie-

itłędna Jest st> ilizacja czasu trwania impulsu t Ł i cza-

ili przerwy t czyli częstości. Z danych przydstawionych

Ьй. Fys. 10 można określić wymaganą stabilność częstości

*łt 0,2%.

feykrywalność detektora wychwytu elektronów.

Zgodnie z zależnością 1 t obniżenie poziomu fluktu-

acji prądu jonizacyjnego przez staranną stabilizację

przepływu gazu nośnego, temperatury i napięcia zasilają-

cego, zwiększenie prądu podstawowego przez zastosowanie

źródła promieniotwórczego o możliwie dużej aktywności i

taki wybór gazu nośnego wraz z parametrami zasilania,

aby współczynnik absorpcji był optymalny, można uzyskać

wysoką wykrywalność detektora wychwytu elektronów.

Detektory o różnej konstrukcji i różnym układzie

geometrycznym elektrod charakteryzują się odmiennymi pa-

rametrami zasilania, przy których występuje optymalna

wykrywalność. Porównójąc wykrywalność różnych detektorów,

rozumiemy zawsze, że pracują one w optymalnych warunkach

zasilania i dlatego nie jest istotne podawanie parametrów

przy których je uzyskano. W tabeli II podano poziom wy-

krywalności kilku pestycydów według różnych autorów.



36

Ryaktyczne uwagi o dobieraniu optymalnych warm^ców pracy

detektora wychwytu elektronów.

W praktyce laboratoryjnej stwierdzono dogodność

stosowania metody pozwalającej na łatwe określenia w

przybliżeniu najkorzystniejszego napięcia zasilania w

metodzie stałonapięciowej [26]• Dla danego przepływu ga-

zu nośnego i temperatury detektora określonymi warunkami

analizy należy zdjąć charakterystykf prądowo-napięciową.

Właścirs napięcie zasilania przyjmujemy takie, prs&y któ-

rym wartość prądu jonizacyjnego wynosi 85% wartości prą-

du nasycenia.

Erzy zasilaniu detektora napięciem impulsowym istot-

nym jest» aby gaz nośny nie zawierał zanieczyszczeń w

formie tlenu z powietrza czy też zbyt dużego stężenia

par fazy ciekłej kolumny chromatograficznej. Sprawdzenie

czystości gazu nośnego polega na pomiarze prądu joniza-

cyjnego wywołanego zwiększeniem czasu przerwy między im-

pulsami. Dwukrotne zwiększenie t powinno wywołać dwu-

krotny spadek prądu jonizacyjnego w czystym gazie nośnym.

Inną praktyczną uwagą jest konieczność wygrzewania

detektora przed przystąpieniem do właściwych pomiarów

przez dostatecznie długi czas przy stałym przepływie gazu

nośnego. Devaux [18] poleca wygrzewanie detektora przez

okres około 100 godzin, po którym to czasie detektor uzy-

skuje właściwą czułość. W naszej praktyce stwierdzono ко-
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niecznodć stabilizacji detektora przez okres jednego ty-

godnia. W czasie stabilizacji prąd jonizacyjny detektora

wzrosta, aż do wystąpienia wartości ustalonej.

Zakończenie»

Autorzy mają nadzieję» że przedstawiona w pracy

próba opisu zjawisk występujących w detektorze wychwytu

elektronów oraz wzajemny ich wpływ na parametry detekto-

ra będzie pomocny w praktyce analitycznej. Praca nie wy-

ozerpuje wszystkich zagadnień dotyczących mechanizmu

formowania jonów ujemnych oraz procesów wtórnych związa-

nych z dysoojaoją jonów ujemnych, odszczepianiem elek-

tronów przed procesem rekombinacji oraz całego szeregu

zagadnień mających wpływ na pracę detektora.

Podziękowanie.

Autorzy pragną wyrazić słowa podziękowania mgr inż*

Emilowi Brosiowi za cenne dyskusje i uwagi podczas opra-

cowywania materiałów niniejszej pracy.



.'ablica I

Rodzaj źródła
promieniow.

1*7pa

6 %

6 %

Związek

Lindan

Aldrin

Dieldrln

Eldrin

ppDDT

Aktywność
mCi

250

8.5

8

10

20

6.25
0.50

0.75
2.5
3.00

Gaz
noś-
ny :

4
4
H2

N2

I x Dopuszcz.0 л temp.
r10~~A pracy

13

1.3

2.8

2.7

4.5

225°C

35O°C

400°C

400°C

400°C

Tablica U

Pozycja literatury
24 25

Wykrywalność

0.4

1.0

1.0

-

4.0

0.5

1.2

-

8.0

27
: Pg.

1.0

0.4

mm

-

2.6

Poz.
lit.

14

14

14

15

16

x - ilość substancji w pg powodujących powstanie

piku o wysokości 10 mm.

PI
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