
 

 

 بندیاستانداردهای درجه

 های استانداردمحلول

ای نسبتاً غلیظ هر عنصری که هدف تجزیۀ آن است، در بازار موجود بوده و معموالً در آزمایشگاه های ذخیرهمحلول

سادگی علت شود. بهپی تهیه میدرسازی پیهای غلیظ با رقیقهای استاندارد کار از این محلولشود. محلولنیز تهیه می

های ( است و از فلز خالص یا از نمکppm 1000) mg.L 1000-1ای معموالً های ذخیرهمحاسبات، غلظت محلول

 ها مناسب است.   ای برای تهیۀ این محلولشوند. در کار روزمره، مواد با درجۀ تجزیهنمونه تهیه می

کافت یون فلزی، اسیدی منظور اجتناب از آبداری شده و بهاتیلنی نگههای پلیای در بطریهای ذخیرهمحلول

های رقیق استاندارد )غلظت داشت. محلولتوان چندین ماه نگه( را میmg.L 1000-1ها )با غلظت شوند. این محلولمی
1-mg.L 1>ها، محلول برخی شوند. برای غلبه بر مزاحمت( نباید ذخیره شوند و همیشه درست قبل از استفاده تهیه می

ها شوند، تا با نمونههای استاندارد اضافه میشود، یا فقط به محلولها اضافه میکنشگرها به استانداردها و نمونهاز وا

ویژه نسبت به آنالیت، باشند. برای مثال، کلرید النتانیم اغلب به عنوان ها باید بسیار خالص، بهمشابه شوند. این محلول

های النتانیم معمولی، اغلب مقادیر شود. نمکیری کلسیم و منیزیم استفاده میگ، برای اندازهAASبینی در بافر طیف

، که کلسیم و منیزیم AASکمی کلسیم و منیزیم دارند. بنابراین، کلرید النتانیم و اکسید النتانیم با درجۀ مخصوص 

رس قرار دارد. همچنین، تعدادی ها بسیار ناچیز است، توسط تولید کنندگان مواد شیمیایی در دستندارند و یا مقدار آن

ن عامل رهاساز(، اسیدهای عنوا)به EDTAعنوان بافرهای یونش(، های فلزات قلیایی )بهاز سایر واکنشگرها، مانند نمک

 قابل تهیه هستند. AAS، با درجۀ ج کنندههای استخراحاللو  هاحالل، سایر معدنی

یا نمک آن، همیشه با صحت کافی تهیه کرد و باید توسط  توان با توزین فلزای را نمیغلظت محلول ذخیره

های استاندارد ای مناسب )برای مثال، سنجس تشکیل کمپلکس(، استاندارد شود. محلولهای تجزیهبرخی از روش

ر های استاندارد ددست آورد. عالوه بر محلولطور تجاری از تأمین کنندگان مواد شیمیایی، بهتوان بهای را میذخیره

 های دیگری نیز در دسترس است. های استاندارد در حاللآب خالص، محلول

      

 استاندارهای غیرآبی

های استاندارد فلزی مناسب در همان حالل، محلولهای آلی، با انحالل ترکیبات آلیها در حاللگیریبرای انجام اندازه

خواص فیزیکی و شیمیایی شعله دارد و لذا، تأثیر قابل داری روی ، حالل اثر معنیFAASشوند. در روش تهیه می

های آلی برای ورود به شعلۀ ایجاد شده توجهی روی دقت و حساسیت تجزیه دارد. فقط تعداد محدودی از حالل

طور ناقص های زیادی مانند ترکیبات آروماتیک و هالیدهای آلی، بههای مهپاشی، مناسب هستند. حاللتوسط سیستم

های رایج، مانند متانول، اتانول، استون، کنند. برخی دیگر از حاللهای پُردود و زردی ایجاد میو شعله سوزندمی

ترین شوند. بنابراین، مناسبهای سبک، در مهپاش به سرعت تبخیر شده و باعث پاسخ نامنظم میاتیل اتر و آلکاندی



 

 

، کروزن ICP-AESهای ده کربنه هستند. در بنه و آلکانهای شش و هفت کرهای آلی، اترهای آلیفاتیک یا کتونحالل

 شوند. عنوان حالل استفاده مییا زایلن اغلب به
 


