
 ICPمقایسه دستگاه جذب اتمی و 

ّستٌذ کِ بزای آًالیش تعذاد سیاادی اس   اس تجْیشاتی ICP دستگاُ طیف سٌج جذب اتوی ٍ پالسوای جفت المائی

عٌاغز بِ کار هی رًٍذ. ایي دٍ تکٌیک اس جٌبِ ّای هختلف تفاٍت ّای بسیاری با یکذیگز دارًذ. باِ طاَر کلای    

ًظز هکاًیسن، سازعت، داذاک ز دهاا، داذ     را هیتَاى اس  ICP تفاٍت در عولکزد دٍ دستگاُ جذب اتوی ٍ دستگاُ

تطخیع، تذاخل ضیویایی ٍ لیوت هَرد بزرسی لزار داد. ّز کذام اس ایي تفاٍت ّا هی تَاًذ استفادُ اس دساتگاُ  

ّا را با هشیت ّا ٍ هحذٍدیت ّای هَاجِ کٌذ. بٌاابزایي بزرسای دلیاك اهکاًاات ٍ هحاذٍدیت ّاای هَجاَد در        

 .یکی اس هْن تزیي هعیارّای اًتخاب هی باضذ ICP ٍ دستگاُ اتوی جذب دستگاُ ّز

 ICP مقایسه مکانیسم و دما در جذب اتمی و

اغلی تزیي تفاٍت دٍ تکٌیک اسپکتزٍسکَپی اس لحاظ هکاًیسن ایي است کِ یکی بز پایِ جذب اتوای ٍ دیگازی   

بز پایِ ًطز اتوی یا یًَی هتکی است. هَرد دیگز، تفاٍت در رٍش تَلیذ یَى ٍیا اتن هی باضذ. بِ گًَِ ای کاِ در  

اسدالت پالسوا بزای تَلیذ اتن ٍ یا   ICPدستگاُ جذب اتوی اس ضعلِ ادتزاق یا کَرُ گزافیتی بزای تَلیذ اتن ٍ در

 .یَى استفادُ هی ضَد

درجاِ سااًتیگزاد های     0022اساتیلي  -زٍاکسایذٍ بزای ًیت 0022استیلي -دذاک ز دها در جذب اتوی بزای َّا

 .درجِ ساًتیگزاد هی رسذ 02222باضذ. در دالی کِ ایي دها در دالت پالسوای آرگَى دستگاُ آی سی پی بِ 

 ICP مقایسه حذ تشخیص دستگاه جذب اتمی و

 رت تطخیع بزای جذب اتوی در دالات کاَرُ در   در غَرتی کِ عٌػزی لابلیت اتوایش ضذى داضتِ باضذ لذ

 .است ICP توام هَارد بیطتز اس دستگاُ طیف سٌج

   دذ تطخیع بزای تعذادی اس عٌاغز هاًٌذ پتاسین ٍ سذین در دالت ضعلِ دستگاُ جذب اتوی بسیار بْتاز اس

 .هی باضذ ICP طیف سٌج

 َر، تیتاًین ٍ آلَهیٌین در دستگاُدلت تطخیع بزای عٌاغز هماٍم در بزابز دزارت هاًٌذ ٍاًادین، ب ICP  بسیار

 .بیطتز اس ضعلِ جذب اتوی هی باضذ

  ُ  ICP هَاد غیز فلشی هاًٌذ سَلفَر، ًیتزٍصى، کزبي ٍ ّالَصى )هاًٌذ یذ، کلز ٍ بزم( تٌْا با استفادُ اس دساتگا

 .لابل تطخیع هی باضٌذ

 ّز چٌذ تطخیع فسفز تَسط طیف سٌج جذب اتوی اهکاًپذیز است، اها    ُ  دلت تطاخیع آى بازای دساتگا

ICP بسیار بیطتز هی باضذ. 
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 ُاًذاس     ُ تٌْاا در   ICP گیزی همذار بْیٌِ عٌاغزغیز فلشی هاًٌذ گَگزد، ًیتزٍصى ٍ ّاالَصى ّاا تَساط دساتگا

 .دالت خال اهکاًپذیز است. با ایي کار اکسیضى را اس هحیط خارج کزدُ ٍ هاًع جذب تَسط آى هی ضَد

ّن در جذب اتوای ٍ   Se ،As ،Hg ،Sb ،Bi ٍ Ge بزای بْبَد دذ تطخیع عٌاغزی هاًٌذتَجِ داضتِ باضیذ کِ 

 .استفادُ کزد HVG هی تَاى اس سیستن تَلیذ بخار یا ICP-ES ّن دستگاُ

 ICP دستگاُ جذب اتوی ٍ دستگاُ سزعت آًالیشهمایسِ 

 اس نظز سزعت ICP مقایسه جذب اتمی و

  ِ  ICP در غَرتی کِ تٌْا یک عٌػز در ًوًَِ هَرد آًالیش باضذ دستگاُ جذب اتوی عولکزد سزیعتزی ًسابت با

تَاًایی آًالیش ّوشهاى دارد، سهاى آًالیش در اسای ّز ًوًَاِ   ICP دارد. اها در آًالیش چٌذیي عٌػز اسآًجا کِ دستگاُ

 .بسیار کوتز اس سهاى السم در دستگاُ اتویک است

لادر بِ اًذاسُ گیزی ّوشهاى عٌاغز ًوی باضذ، آًالیش ّز عٌػز بایذ بِ غَرت  ابشٍربطي اتویک دستگاُ کِاس اًجا 

سزعت هی ضَد. بزای رفع ایي هطکل هیتَاى اس سیستن اتَهاتیاک ٍ  جذاگاًِ غَرت گیزد کِ باعث پاییي اهذى 

اتَسوپلز بِ جای سیستن دستی استفادُ کزد. اگز چِ با استفادُ اس ایي رٍش ّوچٌاى ًوًَاِ بایاذ چٌاذیي باار     

هَرد آًالیش لزار گیزد، اها سهاى غزف ضذُ در اسای ّز ًوًَِ بِ همذار لابل تَجِ ًسبت بِ رٍش دساتی کااّص   

 .یابذ. عالٍُ بز ایي باعث افشایص دلت آًالیش ٍ کوتز ضذى ٍظایف اپزاتَر ًیش هی ضَدهی 
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 اس ًظز سزعت ٍ دذ تطخیع ICP سِ دستگاُ ّای جذب اتوی ٍ طیف سٌجهمای

 ICP جذب اتمی و دستگاه و مقایسه قیمت  یتذاخل شیمیای

تذاخل ضیویایی در دستگاُ جذب اتوی بخػَظ در کَرُ گزافیتی اهزی رایج هی باضذ کِ با اغالدات ضیویایی 

ضیویایی است. سیزا تذاخالت ضایویایی   تمزیبا بذٍى ّز گًَِ تذاخل ICP-ES لابل تػحیح هی باضذ. اها دستگاُ

درجِ ٍ دردالت پالسوا بِ طَر کاهل اس بیي هی  0222درجِ ساًتیگزاد ٍجَد دارد در دهای باالی  0222کِ تا 

 ى هی باضذ. لیوت باالی آ ICP اس جولِ بشرگتزیي هحذٍدیت ّای استفادُ اس دستگاُ.رًٍذ

 ICP دستگاُ ّای جذب اتوی ٍ طیف سٌجلیوت سِ همای


