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  زهرا وطن خواه تفتی کارشناس:

 



 : شود می خالصه زیر بخش سه در اتمی جذب سنجی طیف پایه اصول

 . کنند جذب نور توانند می ها اتم همه-3

 . است عنصر همان مختص و بوده متفاوت عنصر هر برای شود می جذب که نوری موج طول-3

 نظر مورد عنصر غلظت به عبارتی به یا نور کننده جذب اتمهای غلظت به مستقیما شده جذب نور میزان-1

 . دارد بستگی محلول نمونه در

 یعنی تابشی طیف از تر پایین حرارتی درجه در خنثی های اتم جذب و تابش روی بر اتمی جذب اساس

 اولین در. باشد محلول بصورت باید ها نمونه روش این در سنجش برای. باشد می سلسیوس درجه 3555

 در؛ شود می بخار سلسیوس درجه 3555 درو  سوزد می شعله یک بوسیله عنصر حاوی محلول آزمایش قدم

 های اتم شدن، بخار از بعد. آید می در خنثی حالت به محلول در موجود عناصر اعظم قسمت شدن بخار اثر

 اشعه شدت حالت این در ؛میشود جذب(عنصر هر برای مخصوص المپ)کاتدی المپ توسط شده خنثی

 ppmدر حد  محلول در موجود عناصر وغلظت عیار با برابر شعاع دو شدت تفاوت. شود می کمتر اولیه تابش

 .  است

 : (AAS) اتمی جذب سنجی طیف روش اساس

 انرژی باالتر سطوح به توانند می( انرژی) مشخصی موج طول جذب با ها اتم های الکترون خالصه طور به

 دیگر اتم با اتم هر برای شده جذب انرژی مقدار این و درآیند برانگیخته حالت به کوتاهی مدت برای و بروند

 نور پرتو بودن باریک. دهد می پاسخ مشخص موج طول یک به فقط عنصری هر دیگر زبان به. است متفاوت

. باشدمی  پذیر انتخاب و دقیق بسیار روش این و شود تولید خاصی انرژی تا شود می موجب روش این در

 اندازه با که کند می ساطع خود از مشخصی موج طول گردد برمی پایه حالت به برانگیخته اتم که هنگامی

 . برد پی نمونه در مجهول میزان به توان می کالیبراسیون منحنی رسم و نمونه جذب میزان گیری

 

 

  AASمشخصات کلی دستگاه 

 -novAA300  Analytik Jena مدل دستگاه

 عناصر قابل اندازه گیری شامل موارد زیر می باشد:

Ir-In -Al-Fe-Ba-Bi-Pd-Pt-Te -Zn-Pb-Ce-Se-Au-Cd-Co-Gd-Ga-La-Cu-Mn-Mg-Mo-Ag-Ni 
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