
Atomic Absorption Spectroscopy (AAS)p p py ( )

1 หลกัการของเทคนิคอะตอมมิกแอพซอรพชัน1.  หลกการของเทคนคอะตอมมกแอพซอรพชน 
สเปกโทรสโคป

2.  องคประกอบของเครือ่งอะตอมมิกแอพซอรพชัน 
สเปกโทรโฟโตมิเตอรสเปกโทรโฟโตมเตอร

3 การประยกตเทคนิคอะตอมมิกแอพซอรพชัน3.  การประยุกตเทคนคอะตอมมกแอพซอรพชน 
สเปกโทรสโคป



1.  หลักการของเทคนิคอะตอมมิกแอพซอรพชนั 
สเปกโทรสโคป

สารประกอบสามารถทําใหแตกตัวเปน
อะตอมอิสระไดอะตอมอสระได 

อะตอมอิสระของแตละธาตสามารถดดกลืนพลังงานอะตอมอสระของแตละธาตุสามารถดูดกลนพลงงาน
เฉพาะไดในปริมาณคงที่ พลังงานนี้ใชในการยกระดับ
พลังงานของอิเลคตรอนในวงโคจรที่ มีระดับพลังงานพลงงานของอเลคตรอนในวงโคจรทมระดบพลงงาน
เฉพาะ ไปอยูในสภาวะกระตุน

พลังงานที่หายไปสามารถเทียบกับจํานวนของ
อะตอมของธาตนั้น ๆ ไดอ ตอมของธาตุนน ๆ ได





2.  องคประกอบของเครือ่งอะตอมมิกแอพซอรพชนั 
สเปกโทรโฟโตมิเตอร

่1. แหลงกําเนิดคลื่นแสง  (light source)

่2. สวนที่ทําใหธาตุกลายเปนอะตอม (atomizer)

3. โมโนโครมาเตอร  (monochromator)

4. ตัวตรวจวดัสัญญาณ (detector)

่5. เครืองประมวลผล (computer)





1. แหลงกําเนิดคลื่นแสง  (light source)( g )

1.1  Hollow Cathode Lamps (HCLs)





1.2 Electrodeless discharge Lamps (EDLs)1.2  Electrodeless discharge Lamps (EDLs)



2.  สวนที่ทําใหธาตุกลายเปนอะตอม (atomizer)



กระบวนการทาํใหธาตุแตกตัวเปนอะตอมเสรี ดวย
้ ้เปลวไฟ สามารถเกิดขึ้นได  5 ขั้นตอน คอื

1.  Nebulization

2.  Droplet precipitation

3.  Mixing

4.  Desolvation

5.  Compound decomposition





Primary combustion 
zone

thermal equilibrium it is not reached in this 
zone so is not usedzone ‐ zone so is not used.

Interzonal region ‐ rich in free atoms and is widely used.

Secondary 
combustion zone ‐ stable oxides are formed. Oxides do not 

absorb at the designed wavelengthabsorb at the designed wavelength. 
Therefore, adjustment of the region of the 
flame to the entrance slit is critical.





3 โ โ โ  ( h t )3.  โมโนโครมาเตอร  (monochromator)

4 ั ั สั (d t t )4.  ตวตรวจวดสญญาณ (detector)

5 เครื่องปร มวลผล ( t )5.   เครองประมวลผล (computer)

ทั้ง 3 สวนนี้จ เหมือนกับเทคนิคยวี วิสิเบิล สเปกโทรสโคปทง 3  สวนนจะเหมอนกบเทคนคยูว-วสเบล สเปกโทรสโคป



3. การประยกุตเทคนคิอะตอมมกิแอพซอรพชัน 
ป โ โ ปสเปกโทรสโคป

วิเคราะหหาปริมาณโลหะหนัก (heavy metals)





The radiant energy is measured using a solvent blankThe radiant energy is measured using a solvent blank.



The sample dissolved in the solvent is atomized 
into a flame The metal of interest absorbs energy atinto a flame. The metal of interest absorbs energy at 
a particular wavelength.



The absorbance is then measured by the 

detector   Absorbance is equal to the radiant energy as detector.  Absorbance is equal to the radiant energy as 

measured through the blank minus the radiant energy 

remaining  after  absorbance by the  sampleremaining  after  absorbance by the  sample.



The system follows the Beer-Lambert Lawy

A = abc

The amount of light absorbed is a function g
of the number of absorbing atoms in the light 
path. The number of atoms is controlled by the p y
cell path length and the number of atoms in the 
sample. Concentration of the sample is directly p p y
proportional to the absorbance but not % T.


