
 

 دانستنيهايي درمورد دستگاههاي اتوانااليزر

ایي کار تِ ٍسیلِ هخلَط کزدى، ٍاکٌص . دّذ ّای ضیویایی خَى را اًذاسُ گزفتِ ٍ رٍی ًوَدار، ًوایص هی تزکیة :تَآًاالیشرا

ّای ایي دستگاُ اسپکتزٍفتَهتزی  اساس سٌجص. ضَد هؼزف ٍ اًذاسُ گیزی رًگ سٌجی در حضَر جزیاى هذاٍم اًجام هی

تزای سٌجص ّز تزکیثی کِ تایذ سٌجص ضَد تغَر )ظز است تذیي تزتیة کِ پس اس جذاساسی سزم خَى، هؼزف هَرد ى

ضَد ٍ تزکیة ًْایی تِ رًگ خاظ درهی ایذ تا تَجِ تِ قاًَى تییز هثٌی جذب اًتخاتی ًَر  تِ سزم اضافِ هی(هثال قٌذ خَى

کٌذ  هیتَسظ هَاد هختلف، ًَری تا رًگ هکول رًگ تزکیة ًْایی را اس آى ػثَر دادُ ٍ هیشاى جذب ًَر را اًذاسُ گیزی 

 .سپس آى را تا هیشاى جذب ًَر استاًذارد هقایسِ ٍ تِ ًسثت آى هقذار تزکیة هَرد ًظز را تا ػذد اػالم هی کٌذ

 : تقسین تٌذی اتَآًاالیشرّای تیَضیوی تزاساس رٍش قزائت تست ّا

Batch Analyzer 

سزػت قزائت . ّویي غَرت ًطاى دادُ هی ضَددر ایي اتَآًاالیشر قزائت تِ غَرت تست تِ تست اًجام ضذُ ٍ ًتایج ًیش تِ 

 .تست در ساػت است 80الی  40تست ّا در ایي ًَع آًاالیشرّا تیي 

 Multibatch Analyzer 

قزائت در حالت ػادی تِ غَرت تست تِ تست اًجام هی ضَد، ٍلی اهکاى تؼزیف اجزای چٌذ تست   در ایي اتَآًاالیشرّا

دستگاُ   Stat ٍالی ًیش ٍجَد دارد کِ در ایي غَرت تایذ اس قسوت اٍرصاًس یا تزًاهِ هختلف تزای یك ًوًَِ ٍ تِ غَرت هت

ّوچٌیي در ایي اتَآًاالیشرّا دستیاتی تِ ًتایج تِ ّزدٍ غَرت یؼٌی تست تِ تست یا تیوار تِ تیوار اهکاى . استفادُ کزد

  .پذیزاست

 .اػت استتست در س 240الی  80سزػت ایي اتَآًاالیشرّا هؼوَال تیي    

 Random Access Analyzer    

حال آًکِ رػایت ّیچ . در ایي اتَآًاالیشرّا هی تَاى در ّز سهاى ٍ تزای ًوًَِ، تست هَرد ًظز را اًتخاب ٍ اجزا کزد       

 .تست در ساػت است 600الی  100سزػت ایي اتَآًاالیشرّا تیي . گًَِ تزتیثی اجثاری ًیست

 

 

 

 

 

 



 

گیزی ٍش ّای اًذاسُ ر

 روش فتومتري

 .تزای اًذاسُ گیزی تِ رٍش فتَهتزی تِ یك هٌثغ ًَر، ٍسیلِ جذا کٌٌذُ عیف هَرد ًظز ٍ یك آضکار ساس ًیاس است

قذرت، کارایی ٍ سادگی کار تا ّز . ّز دستگاُ اتَآًاالیشر اس دٍ قسوت هطخع سخت افشار ٍ ًزم افشار تطکیل ضذُ است

  .تٌگاتٌگی تا ًزم افشار آى دارددستگاُ اتَآًاالیشر ارتثاط 

.  هٌثغ ًَر تِ کار رفتِ در دستگاُ ّای آًاالیشر هی تَاًذ الهپ ّای تٌگستي، ّالَصى، کَارتز، دٍتزیَم، جیَُ یا لیشر تاضذ   

 80 تا 30ایي فیلتزّا هؼوَال دارای پیك ػثَری . تزای جذاساسی عیف هَرد ًظز اس فیلتزّای تذاخلی ًَری استفادُ هی ضَد

 .درغذ است 15تا  5درغذ پٌْای تاًذ 

قزار دادُ ضذُ اًذ ٍ فیلتز هَرد ًظز در سهاى    (Filter Wheel)  در اتَآًاالیشرّا ایي فیلتزّای ًَری در چزخ فیلتز    

 .هٌاسة تَسظ ًزم افشاری سیستن در هحل ػثَر ًَر قزار هی گیزد

 فتومتري انعكاسي 

گیزی هی ضَد اجشای ایي سیستن ّواًٌذ اجشای سیستن فتَهتزی است ٍ هؼوَال در  درایي رٍش ًَر هٌؼکس ضذُ اًذاسُ

فلَرٍسٌس، ساعغ ضذى . خطك استفادُ هی کٌٌذ، تِ کار هی رٍد   (Reagents)  اتَآًاالیشرّایی کِ اس هؼزف ّای 

ضذت ًَر ساعغ . تپزتَّای الکتزٍهغٌاعیسی حاغل اس هادُ ای است کِ تَسظ یك هٌثغ تطؼطؼی دیگز تحزیك ضذُ اس

 .راتغِ هستقین تا غلظت هادُ تحزیك ضذُ دارد( فلَرسٌت)ضذُ 

 فلورومتري       

حساسیت آى ّشار تزاتز تیطتز اس رٍش ّای اسپکتزٍفتَهتزی . در اتَهاسیَى ٍ رٍش ّای سٌجص ایوٌی کارتزد سیادی دارد

ّز چٌذ ایي هطکل را هی تَاى تا اًتخاب . تاضذ است، اها تذاخل سهیٌِ ای ًاضی اس فلَرسٌس سزم هی تَاًذ هطکل ساس

فیلتزّای هٌاسة تزای جذاساسی عیف هَرد ًظز ٍ ًیش تا اًتخاب رًگ فلَرسٌتی کِ عیف تطؼطؼی آى اس عیف هَاد 

 .تذاخلی هتفاٍت تاضذ، حل کزد

 كدورت سنجي يا نفلومتري 

 .تادی تِ کار هی رٍدتزای اًذاسُ گیزی کوی ٍ کیفی رسَب حاغل اس ٍاکٌص آًتی صى آًتی 

    ISE 

کِ رایج تزیي آًْا الکتزٍدیَى اًتخاتی یا . تؼذاد سیادی اس رٍش ّای الکتزٍضیویایی در اتَآًاالیشرّا تِ کار هی رًٍذ     

  (ISE)    Electrode   Selective     Ion  است. 

 



 

 :قسوتْای دستگاُ

 : هطتزک است تِ قزار سیز استّای هختلف ایي سیستن را کِ در توام دستگاُ  قسوت

 .کٌذ ّای ضستِ ضذُ را تِ سیستن اتَآًاالیشر، آسپزُ هی ّا، استاًذاردّا ٍ هحلَل ایي تخص، ًوًَِ : ًوًَِ گیز

ّای دقیق تِ  ّوچٌیي هایؼات را تِ ًسثت. کٌذ ّا، هخلَط هی ّا را تا هؼزف ًوًَِ: پوپ هتٌاسة کٌٌذُ ٍ لَلِ چٌذ سَراخِ

 .کٌذ پوپ هی ّای دیگز هاصٍل

 .آٍرد یك غطاء ًیوِ تزاٍا است کِ اهکاى ػثَر اًتخاتی، هَاد را فزاّن هی : دیالیش کٌٌذُ

 .دارد هایؼات را تِ غَرت هذاٍم در درجِ حزارت هَرد ًظز جْت پیطزفت رًگ، ًگِ هی: حوام داؽ

چگالی )ّای رًگ  ضذت. کٌذ اًیتَر هیضَد م تغییزات در چگالی ًَری جزیاى هایؼی را کِ در یك لَلِ جاری هی: رًگ سٌج

 .ضَد است، تِ ٍلتاص الکتزیکی تثذیل هی کِ هتٌاسة تا غلظت هادُ( ًَری

 .کٌذ سیگٌال الکتزیکی، چگالی ًَری اس یك رًگ سٌج تِ یك ًوایطگز گزافیکی رٍی یك چارت هتحزک تثذیل هی: ثثات

 : ًگْذاریرٍش 

ٍ ( ّای پوپ هتحزک ّا، قسوت لَلِ)تیطتز هطکالت، هکاًیکی . کالیثزاسیَى هذاٍم استگْذاری اتَآًاالیش، ضاهل تٌظین ى

سزٍیس ٍ تؼویز ایي پیچیذُ ٍ هستلشم گذراًذى . ایزادّای الکتزیکی اًذک است. است( ّا هَتَرّا ٍ سَئیچ)الکتزیکی 

 .ّای تؼویز ٍ ًگْذاری است دٍرُ

 

 


