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Úvod
Elektrická energia a jej dostatok je v súčasnosti kľúčovým faktorom, na ktorom je postavená
životná úroveň obyvateľov jednotlivých krajín sveta a umožňuje neustály vedecký pokrok. Vo
svete je čoraz častejšia produkcia elektrickej energie z obnoviteľných alebo nevyčerpateľných
zdrojov ako voda, vietor a slnečné žiarenie. Vývoj solárnych panelov ako aj veterných turbín
je stále na začiatku a zatiaľ majú nízku efektívnosť výroby energie. Okrem toho mnohým
regiónom dominuje, výroba elektrickej energie z uhoľných a jadrových elektrární. Tieto
elektrárne vyrábajú elektrickú energiu s vyššou efektivitou ako elektrárne z obnoviteľných
zdrojov no zároveň prispievajú vo výrazne vyššej miere k znečisteniu životného prostredia, a
navyše ich produkcia elektriny je veľmi silno závislá od vyčerpateľných zdrojov uhlia a
uránovej rudy.
Termojadrová fúzia má potenciál vyrobiť veľké množstvo energie vďaka spojeniu dvoch jadier
izotopov vodíka, čím predstavuje prakticky nevyčerpateľnú a stabilnú formu výroby elektrickej
energie, ktorá nemá ničivý dopad na životné prostredie. Na základe skúmania fúznych zariadení
(hlavne tokamakov) rôznych veľkostí, sa určili parametre tokamaku ITER, ktorý by mal
produkovať desaťnásobne viac energie, ako je potrebné na inicializáciu fúzie v ňom. Tento
najväčší svetový tokamak je momentálne vo výstavbe vo Francúzsku prvé experimenty
s plazmou sú na ňom naplánované na rok 2026.
Na detekciu migrácie materiálu a štúdium záchytu paliva v divertore alebo prvej stene vákuovej
komory tokamaku ITER, sa bude používať spektroskopia laserom indukovanej iskry (metóda
LIBS). Tá predstavuje rýchlu a kvázi- nedeštruktívnu metódu, schopnú poskytovať výsledky
v reálnom čase vďaka detekcii svetla vyžiareného z excitovaných atómov plazmy generovanej
laserom, ktoré je možné analyzovať metódami optickej spektroskopie aj na väčšie vzdialenosti.
Samotná LIBS analýza vo všeobecnosti vyzerá nasledovne: 1. Ablácia / odparenie časti vzorky,
čím sa vytvoria voľné atómy (neutrály a ióny) následovaná ich excitáciou a ionizáciou,
3. detekcia emitovaného svetla, 4. kalibrácia nameraného svetelného spektra, aby intenzita čiar
daného prvku zodpovedala jeho koncentrácii alebo hmotnosti a na záver 5. určenie koncentrácií
prítomných prvkov, pomerov ich hmotností a iných informácií.
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Experiment
Dizertačná práca je zameraná na nájdenie najvhodnejších experimentálnych podmienok pre
meranie molybdénu, ktorý sa bude nachádzať na vnútornej stene vákuovej komory tokamaku
ITER vo podobe podkladového materiálu, či zrkadielok, odkiaľ sa po vystavení plazme môže
migráciou dostať aj inam. Preto je potrebné kontorlovať jeho prítomnosť aj na ostatných
častiach vákuovej nádoby. V rámci práce sa merali dve vzorky – čistého molybdénu
a molybdén-titán-zirkónovej zliatiny (TZM), za účelom kvantitatívnej analýzy molybdénu
a molybdénu s prímesami, ktoré v budúcnosti môže tvoriť migrujúci materiál alebo zachytené
palivo.

Porovnanie

charakteristík

nanosekundovým

laserom

a vývoja
pri

rôznych

LIBS

plazmy

tlakoch

okolitej

generovanej
atmosféry

a pikosekundovým laserom
Prvotným cieľom tejto časti práce je výber vhodných atmosférických podmienok na
identifikáciu molybdénu prítomného na vnútorných stenách vákuovej komory tokamaku.
Ďalším cieľom je výber vhodnej sady molybdénových spektrálnych čiar na určenie teploty
vznikajúcej plazmy a v budúcnosti aj jeho kvantifikáciu pomocou bezkalibračnej LIBS metódy.
Určenie presného množstva molybdénu prítomného vo vzorke umožní v prípade komponentov
prichádzajúcich do kontaktu s plazmou kvantifikovať množstvo odprášeného alebo
nadeponovaného materiálu a pomôže pri sledovaní jeho migrácie.
Ako vzorku čistého molybdénu sme analyzovali časť hrubostennej molybdénovej rúrky
vyrobenej z 99,95% čistého molybdénu, bez dodatočnej povrchovej úpravy.
Merania boli uskutočnené s použitím experimentálnej aparatúry znázornenej na obrázku 1.
LIBS plazma bola generovaná pomocou CFR200 (Big Sky) Q-switched Nd:YAG (1064 nm)
lasera od firmy Quantel, pracujúceho na štvrtej harmonickej frekvencii (266 nm) s maximálnou
energiou 80 mJ v jednom pulze a dĺžkou pulzu 9 ns. Do spektrometra bolo žiarenie plazmy
privedené pomocou optického vlákna s jadrom z kremenného skla s priemerom 200μm od firmy
Ocean Optics. Na detekciu emisných spektrálnych čiar bol použitý Mechelle spektrometer
ME5000 od firmy Andor Technology, s rozlíšením λ /Δλ = 4000, schopného merať v rozsahu
vlnových dĺžok od 200 do 975 nm. Spektrometer je spojený s iCCD kamerou iStar DH743, tiež
od firmy Andor Technology s minimálnou šírkou meracieho okna t = 5 ns.
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Molybdénová vzorka bola meraná metódou LIBS pri atmosférickom tlaku na vzduchu, na
vzduchu pri ofukovaní argónom a na vzduchu pri ofukovaní dusíkom. Vývod plynu bol
nastavený tak, aby viedol na to isté miesto, kam dopadá laserový lúč (obrázok 1). Okrem
atmosférického tlaku vzduchu bola molybdénová vzorka meraná aj pri zníženom tlaku (600
Torr ≈ 80 kPa) v prítomnosti argónovej atmosféry. Merania vykonané pri rôznych nastaveniach
spektrometra – oneskorení po laserovom pulze (gate delay - GD) a šírke meracieho okna (gate
width - GW), aby bolo možné sledovať vývoj základných parametrov plazmy – elektrónovej
koncentrácie ne a elektrónovej teploty Te. Keďže intenzita žiarenia plazmy časom klesá, na
zachovanie vysokého pomeru signálu k šumu, boli merania pri atmosférickom tlaku
uskutočnené tak, že zvolená šírka meracieho okna bola vždy rovnaká ako oneskorenie po
laserovom pulze a to: 250 ns, 400 ns, 500 ns, 750 ns, 1000 ns, 1500 ns and 2000 ns. Pri nižšom
tlaku a argónovej atmosfére boli tiež GD a GW rovnaké, avšak merané časy boli 250 ns, 500
ns, 750 ns, 1000 ns, 1500 ns and 2000 ns.

Obrázok 1: Experimentálna aparatúra použitá na meranie molybdénovej vzorky.
Koncentrácia elektrónov bola vypočítaná zo Starkovho rozšírenia draslíkovej spektrálnej čiary
KI na vlnovej dĺžke 769.9 nm. Vzhľadom na to, že draslíková čiara sa dostala do spektra ako
nečistota, nie je nutná jej prítomnosť vo všetkých meraniach pri všetkých podmienkach. Túto
čiaru sme neboli schopní pozorovať pri ofukovaní argónom s oneskorením 250, 400 a 500 ns
a pri ofukovaní dusíkom s oneskorením 250 ns. V prípade meraní pod argónovou atmosférou
bola koncentrácia elektrónov určená aj z troch argónových čiar Ar I na vlnových dĺžkach 794,8
nm, 810,4 nm a 811,5 nm. Na výpočet bola použitá rovnica pre Starkovo FWHM:
∆𝜆 = 2 ∙ 10−16 ∙ 𝑤 ∙ 𝑛𝑒

(1)

kde 𝑛𝑒 je koncentrácia elektrónov v cm-3, Δλ je celá šírka analyzovanej spektrálnej čiary
v polovici jej intenzity (FWHM) a w je tabuľková hodnota parametra popisujúceho zrážky s
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elektrónmi. Vývoj elektrónovej koncentrácie – teda jej závislosť od oneskorenia po laserovom
pulze, je znázornený na grafe na obrázku 2.

Obrázok 2: Vývoj elektrónovej koncentrácie vypočítanej z draslíkovej čiary na vlnovej dĺžke
769,9 nm pre merania pri rôznych atmosférických podmienkach (vľavo) a Vývoj elektrónovej
koncentrácie vypočítanej z troch argónových a draslíkovej čiary pri meraniach pod argónovou
atmosférou s tlakom 600 Torr (≈ 80 kPa) (vpravo).
Elektrónová teplota bola určená zo smernice Saha-Boltzmannových grafov za predpokladu
Sahovej rovnováhy medzi neutrálnymi a jedenkrát ionizovanými atómami:
𝑛𝑒 ∙

𝑛𝐼𝐼
𝑛𝐼

=

(2𝜋∙𝑚𝑒 ∙𝑘𝑩 ∙𝑇)3/2 2𝑈 𝐼𝐼 (𝑇)
∙ 𝑈𝐼 (𝑇)
ℎ3

∙𝑒

𝐸𝑖𝑜𝑛
𝑘𝑩 ∙𝑇

,

(2)

kde 𝑛𝑒 je koncentrácia elektrónov udávaná v cm-3, 𝑛𝐼 a 𝑛𝐼𝐼 sú počty atómov daného prvku
nachádzajúcich sa v danom ionizačnom stave (I – neutrálne, II – jedenkrát ionizované), U I (T)
and 𝑈 𝐼𝐼 (𝑇) sú štatistické sumy neutrálnych atómov a iónov daného prvku pri teplote, 𝐸𝑖𝑜𝑛 je
ionizačná energia atómov skúmaného prvku, 𝑚𝑒 je hmotnosť elektrónov v gramoch a h je
Plankova konštanta udávaná v elektrónvoltoch.

Obrázok 3: Vývoj elektrónovej teploty určenej zo Saha-Boltzmannovho grafu molybdénu
pri rôznych atmosférických podmienkach
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Merania molybdénovej vzorky pikosekundovým laserom boli vykonané pomocou lasera
nachádzajúcom sa v Laboratóriu aplikovanej optiky v Medzinárodnom Laserovom Centre.
Plazma bola generovaná pomocou prototypu tuholátkového Nd:YAG lasera PICAR operujúceho na
základnej frekvencii, teda 1064 nm s minimálnou dĺžkou pulzu 30 ps, frekvenciou výstrelov
1 – 100 Hz a maximálnou energiou v jednom pulze 700 µJ. Detekcia signálu zo vzniknutej plazmy bola
vykonaná pomocou spektrometra Mechelle ME5000 od firmy Andor Technology, spojeného s

iCCD kamerou iStar DH743, tiež od firmy Andor Technology.
Molybdénová vzorka bola meraná metódou LIBS na vzduchu, pri atmosférickom tlaku a v
deviatich rôznych oneskoreniach po laserovom pulze. Nastavenia spektrometra – GD a GW
boli, rovnako, ako v predchádzajúcom prípade, vybrané rovnaké a to: 100 ns, 150 ns, 200 ns,
300 ns, 400 ns, 600 ns, 1000 ns, 1500 ns a 2000 ns.
Z nameraných spektier boli vybrané spektrálne čiary neutrálnych a jedenkrát ionizovaných
atómov molybdénu, prítomné v plazme. Ich teplota bola určená pomocou Boltzmannových
grafov týchto častíc, kde sa na x-ovú os vynesie energia horného stavu a na y-ovú logaritmus
intenzity príslušnej čiary vynásobený jej vlnovou dĺžkou, ktoré sú predelené súčinom
Einsteinovho koeficientu spontánnej emisie a štatistickej váhy pre hornú hladinu. Platí teda
vzťah:
𝑥 = 𝐸𝑖
𝑦 = ln (𝐴

𝐼𝑖𝑗

𝑖𝑗 ∙𝑔𝑖

)

(3)

Zo smernice Boltzmannových grafov, sme určili elektrónovú teplotu neutrálnych a jedenkrát
ionizovaných atómov molybdénu. Vývoj teplôt oboch ionizačných stupňov je znázornený na
obrázku 4.

Obrázok 4: Príklady Saha-Boltzmannovo grafu z plazmy generovanej ps laserom.
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Obrázok 5: Vývoj elektrónovej teploty plazmy generovanej pikosekundovým laserom z
molybdénovej vzorky, porovnaný s vývojom teplôt plazmy generovanej
nanosekundovým laserom.
Vzhľadom na to, že zrážkový parameter w nie je známy pre žiadnu molybdénovú čiaru a vo
vzorke sa nám nepodarilo nájsť žiadnu nečistotu, museli sme určiť koncentráciu elektrónov
iným spôsobom ako zo Starkovho rozšírenia. Elektrónové teploty určené z Boltzmannových
grafov pre Mo I a Mo II boli pri oneskoreniach 200 - 600 ns približne rovnaké, na základe čoho,
sme predpokladali, že nastala lokálna termodynamická rovnováha a teda aj teplota získaná zo
Saha-Boltzmannovho grafu bude taká istá. Správnu hodnotu koncentrácie elektrónov sme
získali iterovaním tejto hodnoty, čím sme posúvali y-ovú súradnicu iónových bodov v SahaBoltzmannovom grafe, kým sa nedostali na úroveň, pri ktorej bola smernica SahaBoltzmannovho grafu zhodná so smernicami Boltzmannových grafov pre neutrály a ióny.
Z porovnaní nameraných spektier pri rovnakom oneskorení po laserovom pulze a troch
atmosférických podmienkach (meraní na pri atmosférickom tlaku na vzduchu a pri ofukovaní
argónom a dusíkom) je vidno, že ofukovanie argónom výrazne zlepšuje pomer signálu k šumu,
teda intenzitu spektrálnych čiar a rozlíšiteľnosť spektier oproti meraniam vykonaným na
vzduchu alebo pri ofukovaní dusíkom.
Vývoj koncentrácie elektrónov, určenej zo Starkovho rozšírenia neutrálnej draslíkovej čiary na
vlnovej dĺžke 769,9 nm, bol určený z meraní vzorky pri rôznych experimentálnych
nastaveniach – oneskoreniach po laserovom pulze. Z neho je možné vidieť približne
exponenciálny pokles elektrónovej koncentrácie v čase, čo reprezentuje neutralizáciu plazmy.
Z pôvodnej zmesi iónov a elektrónov, ktoré vznikli tesne po laserovom pulze, dochádzalo
časom k ich rekombinácii pomocou zrážok, až sa nakoniec spojili do molekúl. To je možné
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vidieť aj na meraných spektrách, kde v skorších oneskoreniach po laserovom pulze dominuje
žiarenie kontinua, kde sú spektrálne čiary príliš široké a navzájom sa prekrývajú, neskôr sú
najintenzívnejšie iónové čiary v spektre, po nich dominujú neutrálne atómy a na záver života
laserom generovanej plazmy je možné zachytiť aj žiarenie vznikajúcich molekúl. Na obrázku
2 je možné si všimnúť, že v skorších časoch sú vyššie hodnoty elektrónových koncentrácií
určených pre vzorku meranú pod argónovou atmosférou a pri ofukovaní argónom, ako
v prípade vzoriek meraných na vzduchu a pri ofukovaní dusíkom. V neskorších časoch (1500
a 2000 ns) sú už všetky hodnoty veľmi podobné. Z týchto pozorovaní je možné usúdiť, že
prítomnosť argónu v plazme zlepšuje jej ionizáciu hlavne v skorších časoch.
Podobne, z obrázku znázorňujúceho vývoj elektrónovej koncentrácie určenej z troch
neutrálnych argónových čiar na vlnových dĺžkach 794,8 nm, 810,4 nm a 811,5 nm a neutrálnej
draslíkovej čiary na vlnovej dĺžke 769,9 nm v nameranom spektre zo vzorky meranej pri tlaku
600 Torr (≈ 80 kPa) argónovej atmosféry, je možné pozorovať výrazný vplyv argónu na
ionizáciu plazmy v skorších časoch po laserovom pulze. Koncentrácia elektrónov vypočítaná
zo všetkých štyroch čiar klesá približne exponenciálne s oneskorením po laserovom pulze, no
na začiatku je jej hodnota, vypočítaná z argónových čiar na vlnových dĺžkach 794,8 nm a 811,5
nm, výrazne vyššia ako hodnota určená z draslíkovej čiary. V neskorších časoch po laserovom
pulze ako 500 ns sú hodnoty vypočítané zo všetkých čiar približne rovnaké, s výnimkou čiary
Ar I na 794,8 nm, z ktorej vypočítané hodnoty elektrónových koncentrácií sú stále mierne
väčšie.
Teplota elektrónov bola určená zo smernice Saha-Boltzmannových grafov zostavených
z vybratých molybdénových spektrálnych čiar pri rôznych oneskoreniach po laserovom pulze
pre štyri rôzne atmosférické podmienky. Parametre spektrálnych čiar boli použité z databáz
NIST [1] a Kurucz [2]. Vývoj elektrónovej teploty v čase pre všetky atmosférické podmienky
je znázornený na obrázku 3, z ktorého je možné pozorovať približne exponenciálny pokles
z 0,97 eV pri meraní na vzduchu, pri atmosférickom tlaku a oneskorení 250 ns na 0,61 eV pre
meranie pri zníženom tlaku argónovej atmosféry. Pokles teploty plazmy v čase bol očakávaný,
vzhľadom na to, že zrážkami medzi časticami plazma odovzdáva teplo okoliu a teda chladne.
Pri vzorke meranej pri ofukovaní argónom je elektrónová teplota vyššia, ako pri ostatných
podmienkach, ktoré majú veľmi podobný priebeh.
Porovnaním výsledkov získaných meraním molybdénovej plazmy pri štyroch rôznych
atmosférických podmienkach sa ukazuje, že najvýraznejší vplyv na kvalitu nameraných
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spektier (pomer signálu k šumu) a parametre plazmy (ne a Te) má ofukovanie vzorky argónom.
Pri týchto atmosférických podmienkach má plazma vyššie koncentrácie elektrónov ako aj
vyššie teploty a pomalšie chladne. Mierne pomalšie, oproti ostatným meraným podmienkam,
chladla plazma vzniknutá zo vzorky pri jej ofukovaní dusíkom. Najrýchlejšie chladla plazma
vzniknutá pri tlaku 600 Torr (≈ 80 kPa), čo je tiež očakávané, lebo pri nižšom tlaku sú väčšie
stredné voľné dráhy častíc, čo spôsobuje, že sa vzniknutá plazma rýchlejšie rozpína, čím stráca
energiu.
Pri porovnaní nameraných spektier získaných z molybdénovej plazmy vytvorenej
pikosekundovým laserom so spektrami molybdénovej plazmy generovanej nanosekundovým
laserom sa ukazuje, že pikosekundová plazma žiari menej intenzívne a zhasína oveľa rýchlejšie
ako nanosekundová. Pozorované spektrá jasne ukazujú, že ani v najskoršom pozorovanom čase
– 100 ns, pikosekundová plazma nežiari tak intenzívne ako nanosekundová plazma
v neskoršom čase – 1000 ns. Rovnako neporovnateľné sú tieto dve plazmy pozorované
v rovnakom oneskorení po laserovom pulze. Toto pozorovanie bolo ale očakávané vzhľadom
na to, že transport energie do materiálu trvá približne desatinu nanosekundy a v dochádza k
formácii plazmovej iskry. Čím dlhšie trvá laserový pulz, tým sa viac „prihrieva“ vznikajúca
plazma, ktorá následne žiari intenzívnejšie. V prípade laserového pulzu trvajúceho niekoľko
pikosekúnd sa môže stať, že plazma začne žiariť až po jeho skončení a teda takýto krátky
laserový pulz viac neovplyvňuje žiarenie plazmy.
Z vývoja teplôt znázorneného na obrázku 5 je vidieť, že na začiatku žiarenia v plazme
prevládali molybdénové ióny, ktoré mali v časoch približne do 200 ns vyššiu teplotu ako
neutrálne atómy. Ako dochádzalo k neutralizácii plazmy cez zrážky iónov a elektrónov, nastal
rýchly pokles elektrónovej teploty iónov z 0,89 eV pri oneskorení 100 ns na 0,38 eV pri
oneskorení 1000 ns, zatiaľ, čo teplota neutrálnych atómov klesala pomalšie – z 0,75 eV pri
oneskorení 100 ns na 0,48 eV pri oneskorení 1000 ns. Namerané spektrá s väčším oneskorením,
teda 1500 a 2000 ns už boli veľmi slabé, väčšina pozorovaných čiar v nich už zanikla a podobali
sa skôr na meranie pozadia. Preto sme z nich neboli schopní určiť elektrónovú teplotu.
Porovnaním vývoja teplôt plazmy generovanej pikosekundovým a nanosekundovým laserom
v čase, sme pozorovali približne rovnakú exponenciálnu krivku, s tým rozdielom, že
pikosekundová plazma mala v rovnakých časoch približne o 0,5 eV nižšiu teplotu. Pričom pri
prvom meranom oneskorení - 100 ns boli elektrónové teploty pikosekundovej plazmy stále
o niečo nižšie ako pri prvom meranom oneskorení – 250 ns nanosekundovej plazmy.
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Koncentrácia elektrónov bola určená zo Saha-Boltzmannovho grafu pri oneskoreniach 200 600 ns, nakoľko pri nich nám vyšli rovnaké teploty z neutrálnych molybdénových atómov
a iónov – od 0,43 do 0,62 eV. Hodnoty elektrónových koncentrácií pre ostatné oneskorenia po
laserovom pulze, boli určené s pomocou priemernej teploty z Mo I a Mo II vloženej do SahaBoltzmannových grafov.
V spektre plazmy generovanej pikosekundovým laserom meranej v oneskoreniach do 1000 ns
po laserovom pulze, bolo vidieť dostatočné množstvo spektrálnych čiar molybdénu na
vytvorenie Boltzmannových a Saha-Boltzmannových grafov pre molybdén, z čoho sa dala
určiť elektrónová teplota a v prípade vzorky s prímesou iných prvkov by sa dalo určiť aj jej
kvantitatívne zloženie. Navyše, pikosekundový laserový pulz vytvoril vo vzorke menší kráter,
čo umožňuje jej lepšie zachovanie a presnejšie hĺbkové profilovanie, hlavne v prípade vzoriek
vnútornej steny tokamaku.
Výsledky, ktoré sme získali pri týchto meraniach ukazujú, že je LIBS metóda vhodná na
kvantifikáciu molybdénu vo vzorkách zo zariadení termojadrovej fúzie. Keďže molybdén sa
v tokamakoch používa ako podkladový materiál, jeho meranie predstavuje prvý krok pre
mapovanie hrúbky stien a migrácie materiálu.

Výber molybdénových čiar pomocou kvantitatívnej CF LIBS analýzy
molybdén-titán-zirkónovej zliatiny pre budúce fúzne aplikácie
Meraná vzorka TZM je mikrozliatinou molybdénu s prímesami titánu, zirkónu a karbidov,
dodanou od holandskej firmy Metel BV. Prvkom s dominantnou koncentráciou v tejto zliatine
je molybdén (≈ 99,3 %), prímesy s nízkou konentráciou tvoria zirkón (0,4 – 0,55%), titán (0,06
– 0,12%) a uhlík (0,01 – 0,03%) [3].
Experimentálna aparatúra použitá na meranie TZM vzorky bola rovnaká, ako v prípade merania
čistého molybdénu a je znázornená na obrázku 1. LIBS plazma bola generovaná pomocou Qswitched Nd:YAG (1064 nm) laseru, typu CFR 200 (Big Sky) od firmy Quantel, pracujúceho
na štvrtej harmonickej frekvencii (266 nm) s maximálnou energiou 80 mJ v jednom pulze
trvajúcom 9 ns. Laserový zväzok bol fokusovaný na povrch vzorky pomocou šošovky
s ohniskovou vzdialenosťou 15 cm (LN1). Do spektrometra bolo žiarenie z plazmy privedené
pomocou quartzového optického vlákna s jadrom z kremenného skla s priemerom 200μm,
vyrobeného firmou Ocean Optics. Na detekciu spektrálnych čiar emitovaných z plazmy bol
použitý Mechelle spektrometer ME5000 od firmy Andor Technology, s rozlíšením λ /Δλ =
12

4000, schopným merať v rozsahu vlnových dĺžok od 200 do 975 nm. Spektrometer je spojený
s iCCD kamerou iStar DH743, tiež vyrobenou firmou Andor Technology s minimálnou šírkou
meracieho okna t = 5 ns.
LIBS merania TZM vzorky boli vykonané pri troch rôznych atmosferických podmienkach: pri
ofukovaní argónom pod atmosférickým tlakom, pri ofukovaní dusíkom pod atmosférickým
tlakom a vo vzduchu, pod atmosférickým tlakom, bez ofukovania. Vývod plynu bol nastavený
tak, aby viedol na to isté miesto, kam dopadá laserový pulz.
Okrem rôznych atmosférických podmienok bola vykonaná aj štúdia vývoja plazmových
parametrov (ne a Te) – meranie plazmy s rôznymi oneskoreniami po laserovom pulze (GD
z anglického gate delay) pri rozličných šírkach meracieho okna (GW z anglického gate width).
Nastavenia GW a GD boli zvolené navzájom rovné a rovnaké pri každom meraní: 250 ns, 400
ns, 500 ns, 750 ns, 1000 ns, 1500 ns a 2000 ns. Vzorka TZM bola uložená na pohyblivý stojan,
aby sa ňou dalo hýbať jedným smerom. Každé zo zaznamenaných spektier pozostávalo
z akumulácie 50 laserových výstrelov na jedno miesto na povrchu vzorky. Po každom meraní
bola vzorka posunutá pomocou pohyblivého stojana, aby laser dopadal na nové miesto. Tento
postup sa opakoval pre každé meranie pri rôznych GD a GW aj atmosférických podmienkach.
Vzdialenosť medzi jednotlivými bodmi, kam dopadalo laserové žiarenie bola približne 1 mm.
Pre analýzu nameraných spektier boli vybraté čiary z neutrálnych aj jedenkrát ionizovaných
atómov. V spektrách bolo možné pozorovať čiary Mo, Ti aj Zr. Parametre pozorovaných čiar
boli získané z atómovej databázy NIST (NIST atomic database [1]), databázy atómových
spektrálnych čiar od R. L. Kurucza [2] a článku Extended Term Analysis of Mo II [4].
Koncentrácia elektrónov bola určená z troch čiar - Ti II na vlnovej dĺžke 336.12 nm a dvoch Zr
II čiar na vlnových dĺžkach 404.75 nm a 346.38 nm bola určená pomocou vzťahu (1) uvedeného
v predchádzajúcej kapitole. V ďalších výpočtoch boli použité spriemerované hodnoty
koncentrácií vypočítaných zo všetkých troch čiar pri daných podmienkach.
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Obrázok 6: Priemerná koncentrácia elektrónov vypočítaná zo Sarkovho rozšírenia čiar Ti II
na 336,12 nm a Zr II čiar na 404,75 nm a 346,38 nm pri troch rôznych atmosférických
podmienkach - na vzduchu (modrá) a pri ofukovaní argónom (čierna) a dusíkom (červená)
Elektrónová teplota (𝑇𝑒 ) bola určená z Boltzmannových (pre jednotlivé ionizačné stupne
atómov daného prvku) a Saha-Boltzmannových grafov, ktorých príklady sú na obrázku. Pri
určení polohy bodov prislúchajúcich iónovým čiaram na Saha-Boltzmannovom grafe bola
použitá rovnica Sahovej rovnováhy medzi neutrálnymi a ionizovanými atómami (2), opísaná
v predchádzajúcej kapitole, rovnako ako vzťah (3) na

výpočet súradníc bodov

v Boltzmannovom grafe, z ktorých bola následne určená elektrónová teplota plazmy
prislúchajúca jednotlivým prvkom a ich ionizačným stupňom.

Obrázok 7: Príklady Saha-Boltzmannových grafov pri rôznych atmosférických podmienkach
s oneskorením merania 1500 ns po laserovom pulze a vypočítanými príslušnými teplotami
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Obrázok 8: Vývoj priemernej elektrónovej teploty vypočítaný z teplôt všetkých prvkov (Mo,
Zr, Ti) určených zo Saha-Boltzmannových grafov zo spektier vzorky meranej pri všetkých
troch atmosférických podmienkach, pre všetky merané oneskorenia po laserovom pulze.

Obrázok 9: Vývoj priemernej elektrónovej teploty vypočítanej z elektrónových teplôt určených
z Boltzmannových grafov neutrálnych (naľavo) a jedenkrát ionizovaných (vpravo) atómov
všetkých prvkov vo vzorke (Mo, Ti, Zr) pri rovnakých atmosférických podmienkach (na vzduchu
a pri ofukovaní argónom a dusíkom) pre všetky merané oneskorenia po laserovom pulze

Ako posledná bola vypočítaná koncentrácia prvkov prítomných vo vzorke pomocou
bezkalibračnej (CF) LIBS metódy [5], s použitím priesečníkov z Boltzmannových a SahaBoltzmannových grafov a vypočítaných elektrónových teplôt na určenie príslušných
štatistických súm. Tie boli získané z databázy NIST a porovnané s vypočítanými hodnotami
pomocou polynomickej rovnice, ktorej koeficienty boli získané z článku od Irwina [6].
Bezkalibračná LIBS metóda je, rovnako ako každá kvantitatívna LIBS analýza, založená na
troch základných predpokladoch reprezentujúcich podmienky, ktoré musí spĺňať vzniknutá
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plazma. Za prvé, zloženie plazmy reprezentuje skutočné zloženie vzorky pred abláciou (že
nastáva stechiometrická ablácia). Tento predpoklad sa považuje za splnený v rozsahoch energií
laserov používaných na abláciu materiálu pri LIBS analýze. Druhým predpokladom je, že zdroj
žiarenia je opticky tenký. V LIBS plazmách, kde hlavný ionizačný proces prebieha cez
excitáciu zrážkami atómov s termálnymi elektrónmi, je vo všeobecnosti splnený aj ten. Tretím
predpokladom je, že vzniknutá plazma sa nachádza v lokálnej termodynamickej rovnováhe
(LTE). Nutnou podmienkou LTE je McWhirterovo kritérium:
𝑛𝑒 ≥ 1.6 ∙ 1012 ∙ √𝑇𝑒 ∙ (∆𝐸𝑛𝑚 )3

(4)

kde ne je koncentrácia elektrónov v cm−3, Te je elektrónová teplota ΔEnm predstavuje najväčší
rozdiel medzi hornou a dolnou energetickou hladinou niektorého z prechodov [7].
Ak sú splnené všetky tri predpoklady, koncentrácie molybdénu, zirkónu a titánu vo vzorke
môžu byť určené pomocou nasledujúcej rovnice:
𝑠

𝐶𝑠 =

𝑈𝑠 (𝑇)∙𝑒 𝑏

𝑠`

∑𝑠` 𝑈𝑠` (𝑇)∙𝑒 𝑏

(5)

kde 𝑈𝑠 (𝑇) predstavuje štatistickú sumu daného ionizačného stupňa prvku S pri teplote T, 𝑏 𝑠 je
priesečník Boltzmannovho (alebo Saha-Boltzmannovho) grafu daného prvku s y-ovou osou.
Dá sa povedať, že menovateľ predstavuje sumu násobkov štatistických súm s priesečníkmi
Boltzmannových alebo Saha-Boltzmannových grafov s y-ovou osou pre všetky ionizačné
stupne všetkých prvkov prítomných vo vzorke. V oboch prípadoch je potrebné vykonať tento
výpočet, nakoľko štatistické sumy pre ióny a neutrály sú rôzne aj v prípade, že majú rovnaké
teploty a priesečníky (ako to vychádza zo Saha-Boltzmannovho grafu). Následne sa sčítajú
vypočítané koncentrácie neutrálnych a ionizovaných atómov toho istého prvku, čím sa získa
jeho konečná koncentrácia v atomárnych percentách (at.%). Výsledky vypočítaných
koncentrácií sú ukázané na histogramoch na obrázkoch 8 – pre vzorku meranú na vzduchu, 9 –
vzorku meranú pri ofukovaní argónom a 10 pre vzorku meranú pri ofukovaní dusíkom.
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Obrázok 10: Vypočítané abundancie ( koncentrácie) prvkov vo vzorke TZM meranej na
vzduchu (vľavo hore), pri ofukovaní dusíkom s atmosférickým tlakom vzduchu na pozadí
(vpravo hore) a pri ofukovaní dusíkom s atmosférickým tlakom vzduchu na pozadí (v strede)
pre všetky merané oneskorenia po laserovom pulze
Koncentrácia elektrónov, určená zo Starkovho rozšírenia iónových čiar Ti II na vlnovej dĺžke
336.12 nm a dvoch Zr II čiar na vlnových dĺžkach 404.75 nm a 346.38 nm, klesá približne
exponenciálne s rastúcim časom po laserovom pulze. Čo bolo aj očakávané, keďže expandujúca
plazma časom chladne a dominujú v nej nižšie ionizačné stupne, vznikajúce zrážkami
s elektrónmi, až nakoniec ostanú iba neutrálne atómy a molekuly. V prípade merania vzorky
ofukovanej argónom klesá koncentrácia elektrónov pomalšie, než v zvyšných dvoch prípadoch,
zatiaľ čo v prípade merania vzorky ofukovanej dusíkom sú koncentrácie elektrónov najmenšie
pre všetky oneskorenia po laserovom pulze. V prípade meraní vzorky na vzduchu je vývoj
koncentrácie elektrónov v skorších časoch podobný vývoju pri ofukovaní argónom, zatiaľ čo
v neskorších sa viac podobá na vývoj elektrónovej koncentrácie pri vzorke ofukovanej
dusíkom. Z týchto pozorovaní je možné usúdiť, že ofukovanie miesta, kam dopadá laserový
pulz ovplyvňuje koncentráciu elektrónov vo vznikajúcej plazme, pričom ofukovanie argónom
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zlepšuje jej ionizáciu v neskorších časoch, zatiaľ čo ofukovanie dusíkom už od začiatku
prispieva k neutralizácii plazmy.
Teplota elektrónov bola určená zo smernice Boltzmannových grafov zvlášť pre neutrálne aj
jedenkrát ionizované atómy a Saha-Boltzmannových grafov – ktorých príklad je uvedený na
obrázku 7, pre jednotlivé prvky (Mo, Zr, Ti) prítomné v nameraných spektrách zo vzorky TZM
pri siedmich rôznych oneskoreniach po laserovom pulze pre tri rôzne atmosférické podmienky.
Z porovnania vývojov teplôt neutrálov a iónov môžeme pozorovať, že neutrálne atómy mali
oproti iónom vyššiu teplotu v neskorších časoch (500 – 2000 ns), zatiaľ čo v skorších časoch
po laserovom pulze (250 – 400 ns) mali, naopak, vyššiu teplotu ióny. Takýto teplotný vývoj bol
očakávaný a predpokladaný, nakoľko s narastajúcim časom plazma pomaly chladne
a neutralizuje sa cez zrážky iónov s elektrónmi, čiže na jej začiatku žiaria hlavne ióny, z ktorých
sa časom stanú neutrálne atómy až plazma nakoniec zanikne.
Vypočítaný vývoj elektrónových teplôt má klesajúcu tendenciu s narastajúcim časom, čo je
v súlade s výsledkami získanými pri určovaní vývoja koncentrácií elektrónov. Rovnako ako v
prípade koncentrácií elektrónov, aj ich teplota určená pri meraní vzorky ofukovanej argónom
bola väčšia ako v zvyšných dvoch prípadoch. Pri ofukovaní vzorky dusíkom sa ukazuje
podobný vývoj teplôt, ale ich hodnoty sú nižšie. Plazma vytvorená na vzduchu mala v skorších
časoch vyššiu teplotu, ako tá ofukovaná dusíkom, ale vychladla rýchlejšie, teda v neskorších
časoch bola jej teplota nižšia. Pri vykonaných meraniach sme pozorovali, že ofukovanie vzorky
plynom má vplyv na vývoj plazmy a jej parametrov. V prípade ofukovania argónom má
vzniknutá plazma väčšie teploty a koncentrácie elektrónov, zatiaľ čo ofukovanie dusíkom
vykazuje opačné účinky v skorších štádiách vývoja vzniknutej plazmy.
Vypočítané koncentrácie jednotlivých prvkov boli určené z priesečníkov Boltzmannových
grafov, prislúchajúcich každému ionizačnému stupňu atómov daného prvku zvlášť, pomocou
bezkalibračnej LIBS metódy. Koncentrácie v atomárnych percentách sú pre porovnanie
výsledkov z rôznych oneskorení po laserovom pulze, uvedené v histogramoch na obrázku 10
pre všetky atmosférické podmienky. Vypočítané koncentrácie Mo, Ti a Zr boli veľmi podobné
pri všetkých meraných podmienkach – atmosférických aj oneskoreniach po laserovom pulze:
molybdén (96,96 – 99,64 at.%), titán (0,25 – 0,89 at.%) a zirkón (0,11 – 2,16 at.%). Napriek
tomu, že všetky merané podmienky spĺňali McWhirterovo kritérium pre LTE, z výsledkov sa
ukazuje, že najvhodnejšie podmienky na merania sú pre oneskorenia po laserovom pulze medzi
750 a 2000 ns. Z nameraných spektier vyplýva, že pri týchto oneskoreniach sú spektrálne čiary
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neutrálnych aj jedenkrát ionizovaných atómov jednotlivých prvkov rovnako rozvinuté, čo
ukazuje, že bola dosiahnutá lepšia termodynamická rovnováha. Práve preto by výsledky
získané meraním v týchto časoch mali byť najpresnejšie – molybdén (98,32 – 99,64 at.%), titán
(0,25 – 0,69 at.%) a zirkón (0,11 – 1,19 at.%). Vypočítané koncentrácie všetkých prvkov sú
prakticky rovnaké vo všetkých spomínaných oneskoreniach po laserovom pulze aj pri rôznych
atmosférických podmienkach. Jediné, čím sa výrazne líšia sú vypočítané štatistické chyby,
ktoré sú v rozsahu od 9 do 49 percent vypočítanej hodnoty v závislosti od prvku a podmienok,
pri ktorých bol meraný. Pre merania vzorky TZM pri jej súčasnom ofukovaní argónom boli
chyby najmenšie, teda určené zastúpenie prvkov (abundancia) bola najpresnejšia, čo robí tieto
podmienky najvhodnejšie pre kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu zliatiny TZM.
Opísané merania, ich výsledky a vedecký prínos môžeme zhrnúť nasledovne: vybrali sme
súbor molybdénových spektrálnych čiar pre CF LIBS aplikácie, zamerané hlavne na sledovanie
migrácie materiálu a detekciu nečistôt v molybdénových komponentoch alebo molybdénových
zliatinách slúžiacich ako komponenty, ktoré prichádzajú do kontaktu s plazmou v tokamaku.
Okrem toho sme overili vývoj parametrov plazmy – teploty a koncentrácie elektrónov v
laserom generovanej plazme. Tým, že sme boli schopní vypočítať abundanciu (početnosť) aj
prímesí s malou koncentráciu ( Zr a Ti), sme ukázali našu schopnosť kvantifikovať aj minoritné
prvky vo molybdénovej vzore a teda dokázali, že je možné aj určiť množstvo deutéria, trícia
a iných nečistôt v komponentoch prichádzajúcich do kontaktu s plazmou ako aj v nezmáčaných
oblastiach tokamaku.
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Záver - Conclusion
Cieľom tejto práce bolo vykonanie základného výskumu vedúceho k zjednodušeniu
diagnostiky vnútorných stien tokamaku ITER (zrkadlá, limitery, časti sien s molybdénovým
podkladom a iné). Tým, že sme boli schopní vybrať molybdénové čiary, ktoré boli opticky
tenké a vedeli sme z nich správne určiť základné parametre laserom indukovanej plazmy, sme
dokázali, že za všetkých skúmaných podmienok dokážeme vykonať kvantitatívnu analýzu
divertora. Najlepšie podmienky, kedy bola skúmaná plazma najlepšie rozlíšená, predstavovalo
ofukovanie argónom a na diagnostiku plazmy, bolo najvhodnejšie oneskorenie 750 – 2000 ns
po laserovom pulze v prípade nanosekundového lasera a 200 - 300 ns po laserovom pulze
v prípade pikosekundového lasera. Pomocou správnej teploty určenej zo Saha-Boltzmannohno
grafu pre molybdén a Boltzmannových grafov pre jeho jednotlivé ionizačné stupne, je možné
určiť koncentráciu nečistôt a paliva zachytených na stene tokamaku, ako sme ukázali pri
meraniach vzorky molybdén-titán-zirkónovej zliatiny.
The aim of this work was to perform basic research leading to the simplification of the
diagnostics of the inner walls of the ITER tokamak (mirrors, limiters, parts of walls with
molybdenum substrate, etc.). Being able to select optically thin molybdenum lines and correctly
determine the basic parameters of laser-induced plasma from them proved, that we can perform
a quantitative analysis of the divertor under all measured conditions. The best conditions, where
the examined spectra were distinguished well, were under argon flow and for plasma
diagnostics, the most suitable gate delay was 750 - 2000 ns after laser pulse in the case of
nanosecond laser and 200 ns after laser pulse in case of picosecond laser. Using the correct
temperature determined from the Saha-Boltzmann graph for molybdenum and the Boltzmann
graphs for its ionization stages, it is possible to determine the concentration of impurities and
fuel trapped on the tokamak wall, as shown by measurements of molybdenum-titaniumzirconium alloy sample.
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