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Continuum Source Atomic Absorption
Spectroscopy, A Revolution in

Spectroscopy

Hossein Khani*

Today, the use of atomic absorption spectroscopy is common in many quality con-
trol laboratories around the world. With aid of this technique every day, thou-

sands of samples are analyzed to measure the concentration of metals ions in various
industries such as Environment, oil and gas, research laboratories, research and devel-
opment centers, medical centers, food industry and water and sewage laboratories. The
contrAA 800 series from analytik jena is the first and only atomic absorption spectrom-
eter in the world with flame and furnace atomizer, which has a continuous light source
lamp for analyzing all 67 elements of the periodic table that can be measured by atomic
absorption. This technique, known as the High Resolution-Continuum Source Atomic
Absorption Spectroscopy (HR-CS-AAS), is currently only available to analytik jena
and has no rivals around the world. In this paper, the method of atomic absorption is
briefly described. In the following, two methods of using linear source and continuous
source are introduced. Also advantages of using a continuous source system including
high resolution, two or more elemental analysis, as well as measuring several species
of anions (in addition to metals) is described.

(*) Responsible for Arman Afarin Azma device applications.
E-mail: application@3a-co.net
Tel: 09183444035



در نوین رویکردهای نشریه
ایران علمی آزمایشگاه های
٢ شماره دوم، سال
١٣٩٧ ،٧٣ − ۶۵ صفحات
٢۵٨٨-۶۴٠١ چاپی: شاپای
٢۵٨٨-۶۴١X الکترونیکی: شاپای
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خانی حسین

کلیدی واژگان
،HSE
اسپکتروسکوپی،
پیوسته، منبع با اتمی جذب روش
،analytic jena کمپانی
بعدی، سه طیف
زنون المپ

(تک پیوسته نور منبع با اتمی جذب دستگاه
اسپکتروسکوپی در انقالبی المپی)،

خانی* حسین

کیفیت کنترل آزمایشگاه های از بسیاری الینفک جز اتمی جذب سنجی طیف روش از استفاده امروزه
گاز، و نفت زیست، محیط مانند مختلف صنایع تکنیک این کمک با می رود. شمار به دنیا سراسر در
و آب آزمایشگاه های و غذایی صنایع پزشکی، مراکز توسعه، و تحقیق مراکز پژوهشی، آزمایشگاه های
سری دستگاه های می کنند. آنالیز مختلف فلزات غلظت اندازه گیری برای را نمونه هزاران روزانه فاضالب
کوره و شعله اتمایزر با اتمی جذب دستگاه تنها و نخستین analytic jena کمپانی از contrAA® 800

روش با که تناوبی جدول عنصر ۶٧ همه آنالیز برای پیوسته نوی منبع با المپ یک از که می باشد جهان در
رزولوشن اتمی جذب تکنیک به که تکنیک این می نماید. استفاده هستند، اندازه گیری قابل اتمی جذب
analytic کمپانی اختیار در تنها حاضر حال در است، معروف (HR-CS-AAS) پیوسته نوری منبع با باال
معرفی اتمی جذب روش اختصار به ابتدا در مقاله این در ندارد. دنیا سراسر در رقیبی هیچ و بوده jena
استفاده مزایای همچنین است. شده معرفی پیوسته منبع و خطی منبع از استفاده روش دو ادامه در و شده
از گونه چندین اندازه گیری نیز و عنصری چند یا ٢ آنالیز باال، رزولوشون شامل پیوسته منبع سیستم از

است. شده داده شرح فلزات) بر (عالوه آنیون ها

آزما آفرین آرمان شرکت دستگاهی اپلیکیشن های مسئول (*)
application@3a-co.net ایمیل:

٠٩١٨٣۴۴۴٠٣۵ تلفن:
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اتمی جذب سنجی طیف روش بر مقدمه ای ١

بررسی با آن، خواص و ماده مطالعه (اسپکتروسکوپی) طیف سنجی

مورد ماده از شده پراکنده یا شده جذب شده، گسیل ذرات و صوت نور،

ماده و نور بین برهم کنش مطالعه عنوان به طیف سنجی است. نظر

علم از شاخه ای به طیف سنجی تاریخی لحاظ از می شود. تعریف نیز

کیفی آنالیزهای و ماده ساختار در نظری مطالعات برای که می گردد بر

به سنجی طیف حاضر حال در می شد. استفاده مرئی نور از کمی و

از بسیاری برای بلکه مرئی نور برای فقط نه جدید روش یک عنوان

سنجی طیف می شود. برده کار به متفاوت موجهای طول با تابش ها

از یکی Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) اتمی جذب

باالیی دقت با می توان آن وسیله به که است سنجی طیف  روشهای

.[١] نمود تعیین را نمونه یک در موجود فلزی عناصر غلظت

یک دارای آن اتمی و گازی شکل در عنصر یک جذبی طیف

الکترونی جهش های از که است مشخص کامال باریک خطوط سری

اتم، ظرفیت الیه الکترون های می آیند. وجود به الکترون ها بیرونی ترین

نشر یا جذب را مرئی و بنفش فوق گستره در الکترومغناطیس تابش

انرژی ترازهای دارای که مولکول ها خالف بر آزاد، اتم های در می کند.

می گیرد. صورت الکترونی جهش های فقط است، چرخشی و ارتعاشی

خطوط می شود، نشر یا جذب اتم ها توسط انرژی که وقتی دلیل همین به

اتمی سنجی طیف روش های اساس که می شود، مشاهده مجزا طیفی

است.

جذب در اتم ها همه توانایی شامل اصولی بر دستگاه کار اساس

و مختلف عناصر توسط شده جذب موج طول بودن اختصاصی نور،

استوار عنصر هر آزاد اتم های غلظت به شده جذب نور میزان وابستگی

زیر اجزای شامل (١ (شکل اتمی جذب سنج طیف دستگاه است.

تابش تولید برای گزین موج طول یک تابش، اولیه ی منبع می باشد:

بخار تولید و شعله درون به محلول افشاندن برای وسیله یک تکفام،

داده ها. خواندن برای وسیله ای و آشکارساز یک اتمی،

اتمی. جذب دستگاه دهنده تشکیل اجزای :١ شکل

تابش منابع ٢

طور به الکترود بدون تخلیه المپ های و توخالی کاتدی المپ های

به کار اتمی جذب سنجی طیف در اولیه تابش تامین برای عمده

کاتدی المپ عنصر هر گیری اندازه برای منبع رایج ترین می روند.

آند یک شیشه ای، استوانه یک از المپ این است. (HCL) توخالی

عنصر از سیلندر یک شکل به کاتد است. شده تشکیل کاتد یک و

آند است. mm ۵-٣ آن قطر که شده پر آن از یا شده ساخته نظر مورد

تیتانیم نیکل، تنگستن، جنس از معموال و باریک سیم یک شکل به

تا ٢٠٠ حدود در پتانسیلی بوسیله ی الکترودها است. زیرکونیوم یا و

100 mA حدود تا جریان هایی در و می شوند داده انرژی ولت ۴٠٠

یون های به است آرگون یا نئون شامل اساسا که نادر گاز می کنند. کار

کاتد داخلی دیواره به گرفتن شتاب از پس یون ها و شده یونیده مثبت،

باشد بزرگ کافی اندازه به پتانسیل اگر می کنند. برخورد ای استوانه

تعدادی کندن برای کافی جنبشی انرژی آرگون یا و نئون یون های این

شده کنده اتم های سپس و می کنند پیدا کاتد سطح از را فلزی اتم های از

باعث کاتد استوانه ای پیکربندی می شوند. برانگیخته یون ها این بوسیله

طرح این سازد، متمرکز لوله از محدود ناحیه یک در را تابش تا می شود

را کاتد روی فلزی، اتم های مجدد دادن رسوب اینکه احتمال همچنین

می دهد افزایش را ای شیشه دیواره های روی دادن رسوب به نسبت

.(٢ (شکل

توخالی کاتدی المپ دهنده تشکیل قسمت های از شمایی :٢ شکل

بیش ترین الکترود بدون تخلیه المپ های خطی، تابش منابع میان در

در هم المپ ها این دارند. را نشری خطوط پهنای باریک ترین و تابش

آن ها تابش شدت و رفته کار به اتمی فلوئورسان در هم و اتمی جذب

علت به البته .[٢] باشد توخالی کاتد المپ های برابر چندین می تواند

کاتدی المپ های از کمتر اتمی جذب در منابع این از استفاده گرانی

است. توخالی

..........................................................................................................................................................................................................................................................۶٧
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موج طول انتخاب گرهای ٣

می کند. تبدیل تکفام پرتو به را فام چند پرتو دستگاه، از قسمت این

خط تا باشد باریک نوار پهنای یک ایجاد به قادر باید دستگاه واقع در

ممکن که دیگری طیفی خطوط از را اندازه گیری برای شده انتخاب

سازد. جدا دهند، کاهش را حساسیت یا کنند ایجاد مزاحمت است

تقسیم سازها تکفام و صافی ها دسته دو به موج طول گرهای انتخاب

صافی های و تداخلی صافی های دسته دو به خود صافی ها می شوند.

هستند ارزانی نسبتا و ساده وسایل صافی ها می شوند. طبقه بندی جذبی

دارند. اتمی جذب دستگاه های در زیادی کاربرد های و

تفکیک آن سازنده اجزا به را تابش که است وسیله ای ساز تکفام

می کند. جدا آن باقیمانده از را طیف از دلخواهی قسمت هر و کرده

از: عبارتند ساز تکفام یک قطعات

ورودی، شکاف یک .١

تولید تابش از موازی پرتو یک که آینه یا محدب عدسی یک .٢

می نماید،

موج های طول به را تابش که منشور مانند اپتیکی قطعه یک .٣

می کند، تبدیل شده تفکیک

جمع تختی سطح روی را پرتو تصویر که کننده جمع عنصر یک .۴

دارد، نام کننده جمع صفحه که می کند

دلخواه طیفی باند که کننده جمع صفحه در خروجی منفذ یک .۵

می نماید. جدا را

وارد ورودی شکاف یک درون از که نوری منشوری، ساز تکفام در

سطح به زاویه ای با سپس و شده موازی عدسی یک توسط می شود

اتفاق شکست منشور سطح دو هر در نور برای می کند. برخورد منشور

حاوی و است خمیده کمی که سطحی روی بر آن از پس و می افتد

توان می منشور چرخاندن با می شود. متمرکز است خروجی شکاف

سازهای تکفام داشت. نظر مورد موج های طول با تابش شکاف از

مورد قرمز مادون و مرئی فرابنفش، تابش کردن پراکنده برای منشوری،

.[٢] می گیرند قرار استفاده

اتم سازها ۴

جذب سنجی طیف در شده تولید اتم های انبوه معنای به اتم سازی فرآیند

کلی طور به اتمی جذب دستگاه با آنالیز زیرا است مهم بسیار اتمی،

طول در را نور که است نشده ترکیب و آزاد اتم های وجود به وابسته

کار در موفقیت برای کلیدی نکته لذا نمود. خواهند جذب خاصی موج

پایه حالت در آزاد اتم های تولید اتمی جذب سنج طیف دستگاه یک

مطلوب عنصر خاص موج طول با نوری مقابل در آن ها دادن قرار و

گرماست. عنصر یک آزاد اتم های انبوه تولید برای انرژی منبع است.

شکسته مولکول ها که است ضروری آزاد اتم های ایجاد برای بنابراین

استفاده گرما منبع عنوان به شعله از محلول ها، آنالیز برای شوند.

می شود. گرم زیاد دمای در آزاد اتم های به تبدیل برای نمونه و می شود

در الف). -٣ (شکل می گویند شعله ای اتم سازی روش را روش این

محلول های محلول ها، اتم سازی برای گرافیتی کوره غیرشعله ای روش

از ب). -٣ (شکل می گیرد. قرار استفاده مورد جامد نمونه های و آبی

برخی برای سرد) بخار و هیدرید (روش شیمیایی اتم سازی روش های

.[٣] می شود استفاده نیز جیوه و آرسنیک مانند خاص عناصر

گرافیتی کوره اتم ساز و (الف) ای شعله اتم ساز سازنده اجزای :٣ شکل
(ب).

شعله ای اتم ساز ١ . ۴

مه صورت به نمونه یک محلول از قسمتی یا تمام شعله، حالت در

افشانده دارد، قرار منبع از تابش مسیر در که شعله ای داخل به رقیقی

درون به ریز قطره های صورت به نمونه محلول (مه پاشی). می شود

.......................................................................................................................................................................................................................................................... ۶٨
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محلول در موجود حالل شعله، زیاد گرمای علت به و پاشیده شعله

پس که شده حل مواد جامد ذرات می شود. تبخیر زیاد سرعت با

می شوند، تبدیل مایع به و شده ذوب می مانند، باقی حالل تبخیر از

در می شوند. تفکیک اتم به پایان در و درآمده گازی حالت به سپس

و می شوند شروع نیز جذب و تحریک فرایند های که است منطقه این

نمونه اتم های توسط می گذرد، شعله درون از که المپ تابش از قسمتی

از عبارتند شعله تولید برای رفته کار به  سوخت های می گردد. جذب

آن مصرف ترین پر که استلین و هیدروژن بوتان، پروپان، طبیعی، گاز

با شده غنی هوای هوا، از عبارتند معمولی اکسنده های می باشد. استیلن

وسیعی گستره در هوا-استیلن شعله نیتروزاکسید. و اکسیژن اکسیژن،

می شوند. اندازه گیری شعله این با عنصر ٣٠ حدود و می شود برده کار به

اتمی جذب بینی طیف در را دما باالترین اکسید-استیلن نیتروز شعله

مانند عناصری تجزیه برای موثری طور به شعله این می کند. تولید

خیلی اکسیدی مولکول های تشکیل که وانادیوم و تیتانیوم آلومینیوم،

می شوند، تبدیل اتم به معمولی دماهای در سختی به و می دهند پایدار

می شود. برده کار به

گرافیتی کوره اتم ساز ٢ . ۴

در اتمی، جذب در گرافیتی کوره با اتمی جذب سنجی طیف روش

مقادیر تشخیص جهت متداول تکنیک های برای شیمیائی آنالیز زمینه

فراوانی کاربردهای نمونه ها از بسیاری در سنگین فلزات از کم بسیار

به (GFAAS) گرافیتی کوره سنجی طیف روش در است. کرده پیدا

گرم الکتریسیته نیروی از استفاده با که گرافیتی لوله یک شعله جای

می شود تزریق تیوپ داخل در مستقیماً نمونه می گردد. استفاده می شود،

سری یک از استفاده با آن از بعد که جایی میکرولیتر). ١٠٠ تا ۵ (از

ماتریس و می شود خشک آن حالل مختلف گام های در دمائی برنامه

حالت در آنالیت آزاد اتم های نهایت در می شود. جدا ترکیب، اصلی

سرعت به الکتریکی جریان قوی نیروی با گرافیتی تیوپ درون گازی

تقریباً و سانتیگراد) درجه ٣٠٠٠ تا ١۵٠٠ بین دمای (در شده گرم

از نور پرتوهای مدت تمام در می گردد. تبدیل اتم به آنالیت تمامی

لوله داخل در آزاد اتم های حین همین در و می نماید عبور لوله داخل

می مانند. باقی لوله در ثانیه ٠/۵ تا / مدت برای و می شوند تشکیل

به وابسته بسیار اتمی جذب گرافیتی کوره تکنیک جواب دهی دقت

طور به تشخیص حد و حساسیت که این نتیجه است. لوله دمائی ثبات

بسیار مانده ها باقی اثر و ماتریس تداخلی اثر و یافته افزایش ملموسی

یا و هلیم گاز کمک به آنالیت بخار عنصر، آنالیز از پس می یابد. کاهش

سیستم های از استفاده با جذب مقدار و می شود خارج تیوپ از آرگون

اتمی جذب سنجی طیف تکنیک دقت می گردد. ثبت خروجی ثبات

اتم سازی سطح و دارد بستگی آن اتم سازی مکانیزم به گرافیتی کوره با

دمای نظر، مورد عنصر آنالیت شیمیائی طبیعت قبیل از عواملی به

کوره خود و لوله داخل گاز گونه های لوله، در باقیمانده آنالیت اتم سازی،

است. وابسته گرافیتی

شیمیایی اتم سازهای ٣ . ۴

و تلوریم قلع، سلنیوم، آنتیموان، بیسموت، آرسنیک، تشخیص جهت

یا هیدرید بخار تولید تکنیک اتمی، جذب دستگاه با جیوه نهایت در

را کم بسیار تداخل و باال حساسیت ،Hydride Vapor Generator

بخار با اتمی جذب سنجی طیف تکنیک وسیله به می نماید. تضمین

هیدرید حالت به هیدرید بورو سدیم از استفاده با ابتدا آنالیت هیدرید،

بخارات سپس می آید، در جیوه در فلزی حالت یا و عنصر نوع فرار

طیف با آنالیز اتم سازجهت سمت به حامل گاز از استفاده با هیدرید

باریک شکل T لوله یک اتم ساز می شود. هدایت اتمی جذب سنج

مقابل در مدتی برای را شده تولید بخار که می باشد کوارتز جنس از

برای فقط Cold Vapor یا سرد بخار روش از می دارد. نگه نور طیف

.[۴] می شود استفاده جیوه اندازه گیری

آشکارساز ۵

اتمی، جذب سنجی طیف در (Detector) آشکارساز متداول ترین

تکثیر (لوله های پالیر فتومولتی می باشند. (۴ (شکل پالیر ها فتومولتی

دارای یک هر پتانسیل که شده تشکیل الکترود سری یک از نور) کننده

یک که وقتی می باشد. قبلی الکترود به نسبت بیش تری مثبت بار

شده کنده الکترون یک می زند ضربه کننده نشر سطح اولین به فوتون

و یافته شتاب فرایند این در که می کند حرکت بعدی دینود طرف به و

به نیز آن ها که می کند آزاد الکترون چندین بعدی دینود به رسیدن با

الکترون های شدن آزاد باعث و حرکت بعدی دینود طرف به خود نوبه

جریانی و یافته ادامه دینود هر میان از فرایند این می شود. بیش تری

فوتون یک ترتیب بدین و می رسد تجمع مرحله آخرین به الکترون ها از

پالیرها فتومولتی می شود. مالحظه قابل الکتریکی جریان تولید باعث
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اعمالی پتانسیل اختالف ولت ٢٠٠٠ تا ١٠٠٠ به درست کارکرد برای

.[٢] دارند احتیاج

پالیر. فتومولتی آشکارسازهای سازنده مختلف قسمت های :۴ شکل

جذب در پیوسته منابع از استفاده تاریخچه ۶
اتمی

فراون  توسط ١٨١۴ سال در پیوسته منبع با اتمی جذب آزمایش اولین

وجود خود ابداعی الکتروسکوپ دستگاه با وی پذیرفت. انجام هافر

١٨۵٩ سال در بعدها کرد. مشاهده را خورشید نور در طیفی خط ۵٧۴

تا هستند. اتمی طیف های خطوط این دادند نشان بونزن و کیرشهف

منابع از استفاده دستگاهی محدودیت های علت به بعد قرن یک حدود

طیف اولیه ایده ١٩۵٢ سال در اینکه تا نبود. انجام قابل پیوسته

کاربرد اولین شد. مطرح والش آلن توسط شعله اتمی جذب سنجی

لووف بوریس توسط ١٩۶١ سال در نیز اتمی جذب در گرافیتی کوره

تجاری اتمی جذب سنج طیف اولین ١٩۶٢ سال در و گردید مطرح

سنجی طیف بعد به زمان آن از گردید. عرضه بازار به شعله بر مبتنی

مناسب، قیمت سادگی، شامل آن مزایای و خطی منبع با اتمی جذب

از یکی پایین، طیفی تداخالت پایین، نسبتا نگهداری و آنالیز هزینه

.[۵] می باشد آزمایشگاها در عنصری آنالیز رایج روش

منبع با تجاری اتمی جذب دستگاه های تجاری توسعه با هم زمان

استفاده امکان متحده، ایاالت در ویژه به دانشمندان از بسیاری خطی،

در مثال عنوان به می کردند. بررسی را اتمی جذب در پیوسته منابع از

عنوان با سخنرانی یک کورنل دانشگاه از گروسمن ویلیام ١٩۶٢ سال

جذب در توخالی کاتدی المپ های جای به پیوسته منابع از ”استفاده

منابع دستگاهی توسعه در مشکل بزرگترین .[۶] کرد ارائه اتمی”

بسیار که بود پیکومتری ٢ حداقل نیاز مورد باالی رزولوشن پیوسته

پایداری عالوه به بود. زمان آن در سنجی طیف هر توان از فراتر

١٩۶۶ سال در می رفت. شمار به بزرگی مشکل نیز تابش منابع

منابع بررسی راه در را خود مشترک تحقیقات اولین گروسمن و فاسل

با عنصر ٣٢ تحقیق این در کردند. منتشر اتمی جذب در پیوسته

برای اندازه گیری ها تشخیص حد و بررسی وپیوسته خطی منبع دو هر

از کلیهِر میالدی ٧٠ دهه اواسط در .[٧–١٠] است شده مقایسه آن ها

را دامنه داری تحقیقات مریلند دانشگاه از اوهاور و ویالنووا دانشگاه

انجام پیوسته منبع با اتمی جذب سنج های طیف داستگاهوری برای

مختلف، تابش منابع بررسی به سال ٢٠ مدت به جیمز هارنلی دادند.

حصول برای پلی کروماتورها و مونوکروماتورها مختلف، آشکارسازهای

آقای ١٩٨٩ سال در نهایت در و .[١۴–١١] پرداخت نتایج بهترین

جذب روش که رسید نتیجه این به خود تحقیقات طول در هیفته گری

و رویکردها نیازمند آزمایشگاهی روش های سایر با رقابت برای اتمی

است! جدید دستگاه های

منابع با اتمی جذب دستگاه درباره تحقیقات زمان ها همین در

سنجی طیف متخصص فیزیکدان های از تیمی توسط آلمان در پیوسته

سال در گروه این سرانجام بود. انجام حال در بکررز هلموت رهبری به

کامال که کردند پیشنهاد را پیوسته ای منبع اتمی جذب دستگاه ١٩٩۶

این پیشنهاد اساس بر بود. متفاوت خطی منبع تجاری دستگاه با

مونوکروماتور دابل یک تابش، منبع عنوان به قوسی زنون المپ گروه

آشکار یک و باال رزولوشن دست یابی برای گریتینگ اشل و منشور با

نهایت در بودند. دستگاه دهنده تشکیل اجزای (CCD) بار تزویج ساز

نام با پیوسته منبع با اتمی جذب تجاری دستگاه اولین ،٢٠٠۴ سال در

عرضه بازار به analytic jena آلمانی کمپانی توسط contrAA 300

contrAA) دستگاه این مختلف نسل های ادامه در .[١۶ ،١۵] گردید

عرضه بازار به و تولید کمپانی این توسط (contrAA 800 و 700

گردید.

contrAA سری پیوسته منبع با اتمی جذب دستگاه از نمایی :۵ شکل
آلمان analytic jena کمپانی ساخت
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contrAA® 800 جدید نسل دستگاه مزایای ٧

پیوسته نوری منبع با باال رزولوشن اتمی جذب تکنیک به که تکنیک این

کمپانی اختیار در تنها حاضر حال در است، معروف (HR-CS-AAS)

پلی عنوان به ندارد. دنیا سراسر در رقیبی هیچ و بوده analytic jena

contrAA® پالسما، بر مبتنی اتمی نشر و اتمی جذب روش های بین

عنصری، چند سریع آنالیز شامل روش دو هر خصوصیات بهترین 800

اندازه گیری دقت می دهد. ارائه را راحت راه اندازی و مناسب قیمت

نسبت بودن باال علت به contrAA® 800 دستگاه تشخیص حد و

معمولی خطی اتمی جذب سیستم های از بهتر مراتب به نویز به سیگنال

عنصر هر برای معمولی المپ های هزینه از کاستن بر عالوه و بوده

نسبت کم تری کارکرد هزینه مجزا)، المپ ۶٧ جای به المپ یک (خرید

و بوده پایدار بسیار دستگاه در استفاده مورد زنون المپ دارد. آن ها به

قابل عناصر همه برای و دارد ساعت ٢٠٠٠-٣٠٠٠ از حدود عمر طول

پاسخ گو خوبی به نافلزات) از شماری (حتی دستگاه توسط اندازه گیری

حدودا دستگاه این در رفته کار به مونوکروماتور تفکیک قدرت است.

منبع با اتمی جذب دستگاه های مونوکروماتورهای از بیش تر برابر ١٠٠

منگنز عنصر تایی سه خطوط تفاوت، این بهتر درک برای است. خطی

دستگاه و خطی منبع مونوکروماتورهای توسط آن ها، تفکیک میزان و

است. شده داده نمایش ۶ شکل در contrAA® 800

منابع اتمی جذب مونوکروماتور های تفکیک قدرت مقایسه :۶ شکل
(پایین). پیوسته و (باال) خطی

منبع اتمی جذب دستگاه در تفکیک قدرت که است مشخص وضوح به

اجازه سیستم این در رفته کار به تکنولوژی است. باالتر بسیار پیوسته

دامنه های خودکار، صورت به هم و دستی صورت به هم که می دهد

باشند. اندازه گیری قابل دستگاه توسط راحتی به نمونه مختلف غلظتی

می شود باعث اتمایزر، در نمونه کردن خشک شده بهینه سیستم عالوه، به

رقیق کاربردها از بسیاری برای و بوده دقیق و موثر اندازه گیری ها که

مراحل رساندن حداقل به تکنولوژی این نتیجه نباشد. الزم نمونه سازی

con- دستگاه در رفته کار به CCD دتکتور می باشد. نمونه سازی آماده

دارد را بعدی سه صورت به طیف ها دادن نشان توانایی trAA® 800

زیمان روش دوتریوم، (المپ زمینه تصحیح سیستم هیچ گونه به نیازی و

مزاحمت ها از ناشی خطاهای میزان نتیجه در و (٧ (شکل ندارد (... و

می رسد. مقدار حداقل به

کادمیوم عنصر برای اتمی جذب دستگاه توسط زمینه تصحیح :٧ شکل
و زمینه تصحیح بدون :(a) حالت در 228/802 nm طیفی خط در
پیوسته. منبع اتمی جذب دستگاه توسط خودکار زمینه تصحیح با (b)

می باشد: زیر شرح به دستگاه این فنی مشخصات

رزولوشن با (Double Echele) اشل دابل مونوکروماتور: .١

موج؛ طول ای دومرحله تصحیح و باال

پیکومتر؛ ٢ مونوکروماتور: تفکیک درجه .٢

نانومتر؛ ٩٠٠ تا ١٨٠ موج: طول محدوده .٣

١؛ : ١۴۵٠٠٠ رزولوشن: .۴
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اپتیکی؛ قظعات کلیه ضمانت سال ١٠ اپتیک: .۵

جذب ناحیه کل برای Xenon short-arc lamp نوری: منبع .۶

کردن؛ گرم پیش از به نیاز بدون اتمی،

خطی دامنه و باال کوانتومی بهره با CCD array دتکتور: .٧

؛ ۵ order اندازه گیری

دست از بدون هم زمان طیفی زمینه تصحیح زمینه: تصحیح .٨

مزاحمت های همه تصحیح قابلیت با اندازه گیری زمان دادن

طیفی؛

برای جریان کننده کند با PPS :Spray Chamber .٩

آبی؛ و آلی حالل های

کامپیوتر، با کنترل قابل اتوماتیک تمام گازها: جریان کنترل .١٠

کردن اضافه و مشعل اتوماتیک کردن خاموش و روشن

اشتعال پذیر؛ آلی حالل های برای کمکی اکسیدانت اتوماتیک

مشعل، سر کنترل سنسور دارای دستگاه: ایمنی خصوصیات .١١

Spray در فشار کننده آزاد درپوش ورودی، گازهای فشار کنترل

در خطا بروز صورت در گاز جریان کننده خاموش ،Chamber

مشعل؛

Batch روش های به جیوه اندازه گیری هیدرید: روش به جیوه .١٢

تولید واحد الکتروترمال، کننده گرم سل ،Flow injection و

Autosampler؛ با انجام قابلیت و آمالگام

کنترل دقیق، زمان بندی :(Flow injection) جریان تزریق .١٣

میکرولیتر)؛ ١۵٠) پایین بسیار تزریق حجم و کامپیوتری

لوله در گرما یکنواخت توزیع کامپیوتر، با کنترل گرافیتی: کوره ١۴

درجه ٣٠٠٠ دمای با کوره مزاحمت ها، رساندن حداقل به برای

-١ تزریق حجم Autosamplerبا برنامه ریزی، قابل سانتیگراد

میکرولیتر. ۵٠٠

یك و باال بسیار تفكیك درجة با مونوكروماتور یك از استفاده

نسبت contrAA® دستگاه كه است شده سبب كارآمد CCD دتكتور

دقیق تر، بسیار می كنند استفاده خطی نور منبع از كه خود هم تایان به

HR-CS AAS فناوری واقع در نماید. عمل سریع تر و حساس تر

انعطاف سرعت، با را اتمی جذب پایداری و تداخل عدم سادگی،

و كرده ادغام القایی) جفتشدة (پالسمای ICP فناوری بودن غنی و

دهة ۴ طول در كه اتمی جذب سیستم های در را انقالبی است توانسته

قابلیت های به توجه با نماید. ایجاد اند نداشته چندانی تغییرات گذشته

می تواند راحتی به دستگاه این ،contrAA® 800 فرد به منحصر

فاضالب، و آب داروسازی، گاز، و نفت جمله از مختلف صنایع نیازهای

و تحقیق واحدهای زیست، محیط کادمیک، آ تحقیقاتی واحدهای

این قابلیت های از استفاده کند. برآورده را شیمیایی صنایع و توسعه

جمله از است. افزایش حال در دنیا سراسر محققان توسط دستگاه

طال اندازه گیری به اقدام دستگاه این از استفاده با همکارانش و رزانو

بعدی سه طیف های از استفاده با .[١٧] کردند موش ها مغزی بافت در

جمله از مختلف مواد مزاحمت های ،contrAA دستگاه توسط شده ارائه

مزاحمت هرگونه از عاری طالی عنصر طیف و شده حذف کامال PO

گرفتند کار به پیکوگرم ٢٠٠ تا ١٠٠ بین مقادیر اندازه گیری برای را

.(٨ (شکل

مقادیر جذب برابر در موج طول و زمان بعدی سه طیف :٨ شکل
بعد و (a) قبل موش مغزی بافت در طال عنصر از پیکوگرم ١۵٠ حدود

پیوسته. منبع اتمی جذب دستگاه توسط زمینه تصحیح از (b)

باال رزولوشن با مونوکروماتور سیستم از استفاده با همچنین

اندازه گیری به اقدام محققین از تعدادی دستگاه، قدرتمند دتکتور و

.......................................................................................................................................................................................................................................................... ٧٢
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به .[١٩ ،١٨] اند نموده اتمی جذب روش به مختلف عناصر هم زمان

کبالت و نیکل یا نقره و نیکل هم زمان اندازه گیری می توان مثال عنوان

،[٢٠] فلوئور مانند نافلزاتی اندازه گیری .(٩ (شکل نمود اشاره [١٨]

به زنون المپ باالی شدت از استفاده با و هم [٢٢] سولفور و [٢١] برم

مقدور نانومتر ١٩٠ تا ١٨۵ بین موج های طول در دستگاه در رفته کار

است. شده

از نانوگرم ۴٠ و نقره از پیکوگرم ۴٠٠ هم زمان اندازه گیری :٩ شکل
نانومتر ٣٣٨/٠۵٩ و ٣٣٨/٢٨٩ ترتیب به موج های طول در نیکل
موج های طول در کبالت از نانوگرم ۴٠٠ و نیکل از نانوگرم ١ و (A)

.(B) نانومتر ٢٣١/١٣۶ و ٢٣١/٠٩۶ ترتیب به

گیری نتیجه ٨

شد، عرضه بازار به اتمی جذب تجاری دستگاه اولین که ١٩۶٢ سال از

شیمیست ها توجه مورد فلزات آنالیز در روش این فراوان قابلیت های

این با گذاشت. افزایش به رو آن کاربردهای سرعت به و گرفته قرار

المپ یک از استفاده لزوم و خطی منبع با دستگاه های از استفاده حال

از زمینه، تصحیح روش های به نیاز و عنصر هر برای توخالی کاتدی

دستگاه عرضه از پس می شود. محسوب روش این محدودیت های

ana- آلمانی کمپانی توسط contrAA سری پیوسته منبع اتمی جذب

معایب این همه و داده رخ اتمی جذب روش در انقالبی ،lytic jena

برای المپ یک تنها از استفاده است. شده برطرف محدودیت ها و

سه طیف های ارائه و دستگاه مونوکروماتور باالی تفکیک عناصر، همه

نوید می کند، برطرف را اضافی زمینه تصحیح روش هر به نیاز که بعدی

با می رسد نظر به می باشند. دستگاه این برای روشن آینده ای بخش

اتمی، جذب دستگاه های از نسل این باالی اقتصادی صرفه به توجه

افزوده کنند، استفاده آن ها از که آزمایشگاهی مراکز تعداد بر روز به روز

شد. خواهد
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